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Leder 02/15

Det fødes stadig færre barn med Down syndrom. 2012 er det 
første året det ble abortert flere fostre med Down syndrom enn 
det ble født barn med denne diagnosen, siden har det gått nedover. 
I artikkelen: Det ser ut som Down syndrom – skriver Hilde Åkra om 
hvordan kommende foreldre opplever informasjonen de får av 
helsepersonell. Studien viser at foreldrene opplever at spørsmålet 
om abort kommer alt for fort og flere forteller at de får inntrykk 
av at det er abort som forventes av dem

Det er en liten studie, bare fem foreldre er intervjuet her, 
men den har støtte i andre undersøkelser. Selv om Åkras studie 
formidler at noen foreldre også møter omsorgsfulle leger og 
jordmødre som opptrer profesjonelt og ikke legger føringer på 
hvilket valg de skulle ta, er det ikke tendensen. Det kan altså se 
ut som om vi har et helsevesen som opptrer fordomsfullt, og som 
gir foreldre et inntrykk av det beste hadde vært om ikke ennå et 
barn med Down syndrom ble født. 

Spørsmålet om abort vil alltid være vanskelig, men i en slik 
situasjon blir det ekstra vanskelig fordi paret ønsker seg barn, 
men kanskje ikke akkurat dette barnet. Det blir altså et spørsmål 
om seleksjon, som for mange er uforenlig med prinsipper om 
menneskelig likeverd. En svær følelsesmessig og etisk vanskelig 
avgjørelse som forsterkes av at en har så kort tid. Det er særdeles 
krevende å skulle ta et så viktig verdivalg under tidspress fordi en 
nærmer seg den øvre grensen for å kunne ta abort.

Anne i Åkras artikkel sier hun var i sjokk, hun måtte bestemme 
seg så fort, og det kunne endt med at hun tok en avgjørelse og at 
ungen var død når hun kom til seg selv. Dersom kvinnene møter 
helsepersonell som presenterer abort som den riktigste avgjørelsen 
vil en kunne risikere at kvinnene påvirkes til å ta valg mens de er 
i en svært sårbar situasjon.

Foreldre må få god og utfyllende informasjon, gitt på en 
omsorgsfull og profesjonell måte, fra mennesker som vet hva det 
kan innebære å få et barn med Down syndrom. De bør også få 
det skriftlig slik at de kan lese det om igjen i ro og fred når de 
kommer hjem. Målet må være at foreldre får tid og mulighet til 
å ta et valg på best mulig informert grunnlag. •••

Sølvi
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Det ser ut som  
Down syndrom
Hilde Åkra, Spesialpedagog  
Søknadskontoret for barn- og ungetjenester  
Bydel Sagene Oslo kommune
Masteroppgaven er omarbeidet til artikkel under  
veiledning av Sølvi Linde lektor ved høgskolen i Bergen

Sammendrag 
Artikkelen bygger på masteroppgaven, Det ser ut som 
Down syndrom – En kvalitativ undersøkelse om hvordan 
kommende foreldre opplever informasjon de får av 
helsepersonell. Oppgavens problemstilling er som følger:

Hvordan opplever foreldre formidlingen av informasjon 
når ultralydundersøkelsen har vist en forhøyet risiko for 
at barnet deres har Down syndrom?

Undersøkelsen viser at foreldrene etterlyser et behov for 
å bli sett og møtt av helsepersonellet. Det fremkommer 
at informasjonen de får i for stor grad er av medisinsk 
karakter., Videre at det er stor forskjell på foreldrenes 
opplevelse av formidlingen av informasjon før og etter 
valget om å beholde barnet, og at de i større grad er 
fornøyd etter valget Det fremkommer også at spørsmål 
om abort kommer alt for fort, flere foreldre forteller om 
et inntrykk av at abort forventes. 
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1. Innledning
1.1. Bakgrunn for tema 
I februar 2012 la Dagsavisen fram tall 
fra Medisinsk fødselsregister som viser 
at det aldri har vært født færre barn med 
Down syndrom. Aldri har antallet aborter 
av fostre med Down syndrom vært høyere 
enn i 2012. Det ble født 46 barn med 
Down syndrom og det ble utført 
69 aborter. 2012 er også det første året 

det ble abortert flere fostre med Down 
syndrom enn det ble født barn med denne 
diagnosen, skriver Hanssen og Gitmark 
(2014). Med disse tallene er mange blitt 
opptatt av om vi er på vei til å bli et 
sorteringssamfunn (Magelssen 2013). 
Som vernepleier er jeg opptatt av hvilken 
informasjon som gis til foreldre som 
venter et barn med Down syndrom, 
og av samspillet mellom helsepersonell 
og foreldrene. 

1.2. Presentasjon av problemstilling
Hvordan opplever foreldre formidlingen av 
informasjon når ultralydundersøkelsen har 
vist en forhøyet risiko for at barnet deres har 
Down syndrom?
Jeg er opptatt av at alle foreldre skal få 
den informasjonen de behøver for å kunne 
mestre situasjonen de står i på en best 
mulig måte. 

Et mål med studien er å få frem 
foreldrenes stemmer. Jeg ønsker å belyse 
deres opplevelser, tanker og erfaringer av 
hvordan informasjonen fra helsepersonell 

blir formidlet. Et annet mål er at bruker
kunnskapen jeg får gjennom under
søkelsen skal være med på å utvikle 
informasjons og veiledningstjenesten 
som tilbys foreldre. Ekspertene på hva 
som er behovet er jo foreldrene selv, det 
er de som har opplevd informasjonen. 
Jeg håper kunnskapen jeg får gjennom 
intervjuene av mine informanter vil få 
betydning i positiv retning for andre 
kommende foreldre.

Dersom tidlig ultralyd innføres er det 
viktig at helsetjenesten er forberedt og kan 
gi kommende foreldre god informasjon. 
Mitt langsiktige «drømmemål» er at alle 
foreldre skal kunne ta et eventuelt valg om 
å beholde barnet på et godt informert 
grunnlag. 

Hilde Åkra.

Mitt langsiktige «drømmemål» er at
alle foreldre skal kunne ta et eventuelt 

valg om å beholde barnet på et godt 
informert grunnlag. 

Aldri har antallet aborter 
av fostre med Down syndrom 

vært høyere enn i 2012.
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1.3 Oppbygging av artikkel
Jeg skal videre i artikkelen ta for meg 
begrepsavklaringer, deretter følger tidligere 
forskning og jeg redegjør kort for den 
metodiske fremgangsmåten. Kapitelet; 
analyse, funn og drøfting er artikkelens 
hoveddel og artikkelen avsluttes med en 
kort oppsummering.

2. Begrepsavklaring 
Jeg skal nedenfor kort redegjøre for 
sentrale begreper i artikkelen, disse er: 
Down syndrom, fosterdiagnostikk og 
genetisk veiledning. 

2.1. Hva er Down syndrom?
Down syndrom er en medfødt utviklings
hemming som skyldes at man har et helt 
eller et delvis ekstra kromosom 21. 
Et menneske har normalt 46 kromosomer 
som sitter i par, en person med Down 
syndrom har med det ekstra kromosomet, 
altså tre kromosom 21 og da totalt 
47 kromosomer (Nordahl 2013). Down 
syndrom fører til psykisk utviklings
hemming, men graden av utviklings
hemming varierer (Melgård 2003). 
Mennesker med Down syndrom er også 
spesielt utsatt for å få ulike tilleggssyk
dommer og om lag halvparten av barn 
med Down syndrom har en medfødt 
hjertefeil. Videre påvises nedsatt immun
forsvar oftere hos barn med Down 
syndrom enn hos funksjonsfriske. Årsaken 
til dette er barnets trange anatomiske 
forhold i nese og munnhule, samt slim 
i luftveiene (Mæhle 2011).

Foto: Dibie Sack.
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2.2. Fosterdiagnostikk 
I Lov om humanmedisinsk bruk av 
bioteknologi m.m. (heretter biotekno
logiloven) § 41, første avsnitt er 
fosterdiagnostikk definert som: 

Med fosterdiagnostikk forstås i denne 
lov undersøkelse av føtale celler, foster 
eller en gravid kvinne med det formål 
å få informasjon om fosterets gene
tiske egenskaper eller for å påvise eller 
utelukke sykdom eller utviklings
avvik hos fosteret.

I Norge tilbys fosterdiagnostikk blant 
annet dersom den gravide er over 38 år 
eller har arvelige sykdommer (Helse
direktoratet 2011). Fosterdiagnostikk 
kan gjennomføres med ultralyd, 
fostervannsprøve og morkakeprøve.

2.3. Informasjon og genetisk 
veiledning 
I bioteknologiloven § 4 – 4 første og 
andre ledd, står det at kvinnen eller paret 
skal tilbys genetisk veiledning dersom det 
er mistanke om genetisk sykdom eller om 
undersøkelsen viser at fosteret kan ha en 
sykdom eller utviklingsavvik. 

Genetisk veiledning handler hoved
sakelig om risiko for arvelige sykdom og 
hvilke konsekvenser dette kan ha for 
individet. Veiledningen gis av spesialister 
i medisinsk genetikk eller genetiske 
veiledere tilknyttet medisinsk avdeling. 

Det gis informasjon om den aktuelle 
sykdommen, prognoser og behandling. 
Informasjonen skal være objektiv og 
balansert og skal gi et godt grunnlag til 
den eller de som skal ta en beslutning 
(Houge 2011). 

Når det gjelder hvilken informasjon 
som skal gis til foreldre skal det i henhold 
til bioteknologiloven § 4 – 4 første ledd gis 
informasjon i forkant av fosterdiagnostisk 
prøve. Det skal det da informeres om: 

–  at undersøkelsen er frivillig;
–  hvilken risiko som er forbundet  

med undersøkelsen;
–  hva undersøkelsen kan avdekke; og
–  hvilke konsekvenser det kan ha for 

barnet, paret og familien (ibid.)

Hvis undersøkelsen viser at fosteret kan 
ha en sykdom eller utviklingsavvik skal det 
gis informasjon om den aktuelle 
funksjonshemmingen, om rettigheter og 
aktuelle hjelpetiltak (bioteknologiloven 
§ 44 andre ledd). 

I brosjyren Informasjon til gravide 
om fosterdiagnostikk står det at dersom 
undersøkelsen avdekker sykdom eller 
utviklingsavvik hos fosteret vil eksperter 
på fosterdiagnostikk og medisinsk 
genetikk informere, veilede og hjelpe  
deg (Sosial og helsedirektoratet  
2005). 

I Norge tilbys fosterdiagnostikk 
blant annet dersom den 

gravide er over 38 år eller har 
arvelige sykdommer

Genetisk veiledning handler 
hoved sakelig om risiko for arvelige 

sykdom og hvilke konsekvenser 
dette kan ha for individet.
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I St. melding nr. 14 (2001–2002), 
fremheves viktigheten av at kvinnen 
eller paret gis tilstrekkelig veiledning og 
informasjon for å kunne ta valg hun eller 
de blir stilt overfor. Det ble i denne 
sammenheng foreslått at informasjon 
og veiledning skal styrkes ved å ha 
kvalifikasjonskrav til personalet som gir 
veiledning. Helsedepartementet gikk 
dermed inn for at det fortrinnsvis er 
personell utdannet for formålet som skal 
gi veiledning, altså spesialister i genetikk 
eller genetiske veiledere (ibid.). 

Berge Solberg (2011) beskriver verdien 
av informasjon i artikkelen Viktig å kunne 
delta i valg som angår helse:

Hvis et valg skal være meningsfullt, 
må du få nok informasjon til å velge. 
En helsetjeneste som vektlegger 
valgfrihet, må vektlegge pasient
informasjon. Informasjonen er det 
som skal sette meg i stand til å velge. 
Jeg kan ta et subjektivt valg, men jeg 
trenger objektiv informasjon  
(Solberg 2011).

Man må få nok informasjon til å 
kunne ta et valg skriver Solberg (2011). 
I bio tekno logilovens forarbeider står det 
at ved funn av tilstander som ikke er 
dødelige bør kvinnen eller paret tilbys 
kontakt med ikkemedisinsk personell 
som har erfaring med funksjonshemmede 
(Ot.prp.nr 37 (1993–1994), gjengitt av 
Ot.prp.nr 64 (2002–2003). I henhold 

til Lov om helsepersonell (helsepersonel
loven) § 4, andre ledd skal helsepersonell 
innrette seg etter sine faglige kvalifi ka
sjoner og henvise pasienten videre der 
dette er mulig. 

Videre i bioteknologilovens forarbeider 
(Ot.prp.nr 64. (2002–2003) støtter flere 
høringsinstanser Helsedepartementets 
vektlegging om å styrke kvaliteten på 
informasjonen og veiledningen som gis. 
Blant dem som støttet forslaget var 
Norsk Forbund for Utviklingshemmede 
(NFU). De er ikke enige i at helse
personell, genetikere og medisinere legger 
stor vekt på grundig og saklig informasjon 

til foreldre hvor det avdekkes funksjons
hemming hos fosteret. NFU hevder at 
informasjonen som gis er mangelfull 
og foreslår at det blir en rutine at foreldre 
til barn med funksjonshemming blir 
introdusert som en viktig informasjons
kilde til kommende foreldre (ibid.). 

3. Tidligere forskning
Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen (2013) 
intervjuet leger om praktiseringen av 
informasjons og veiledningsplikten i 
forbindelse med sin masteroppgave: 
Legepraksis i møte med lovverket.  
Et studie av informasjons- og veilednings-
plikten i abortloven. Hun fant at det virket 

Man må få nok informasjon 
til å kunne ta et valg

NFU hevder at informasjonen som 
gis er mangelfull og foreslår at det 

blir en rutine at foreldre til barn 
med funksjonshemming blir intro dusert 

som en viktig informasjons- 
 kilde til kommende foreldre
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tilfeldig hvor god informasjon og 
veiledning kvinnene fikk, og at 
fremgangsmåten som ble praktisert var 
vidt forskjellig. Legene framsto enten 
som «kommuni katør» eller som «ekspedi
tør». «Kommuni katøren» tar seg god tid 
til kvinnen, mens «ekspeditøren» er rask 
og effektiv og gir knapt informasjon og 
veiledning. Hun fant også at informantene 
ikke brukte helsemyndighetenes 
informasjonsbrosjyrer. Studiet hennes 
avdekket et behov for å styrke dialogen 
mellom fastlegene og helsemyndighetene 
(Thoresen 2013). 

Eva Sommerseth (2010) sin doktor
avhandling: Uventet diagnostisk 
informasjon etter ultralyd i et ønsket 
svangerskap, bidrar til kunnskap om 
de erfaringer 22 kvinner har gjort når 
den rutinemessige ultralyden viser noe 
unormalt med fosteret. Studien viser at 
kvinnene måtte ta et verdivalg under 
tidspress ettersom de nærmet seg den 
øvre grensen for abort. Kvinnene fortalte 
at sorgen var vanskelig å bearbeide da 
det ikke snakkes åpent om følelser rundt 
temaet i samfunnet. Graviditeten som var 
preget av en forventing, ble snudd til en 
graviditet preget av eksistensiell krise og 
ambivalens. Sommerseth intervjuet både 
kvinner som valgte svangerskapsavbrudd 
og kvinner som beholdt barnet 
(Sommerseth 2010). 

Inger Aase Røise Warland (2010) har 

skrevet en masteroppgave med tittelen: 
En prospektiv undersøkelse av kvinner som 
gjennomfører KUB på aldersindikasjon. 
Hovedvekt på psykososiale aspekter. 
Hensikten med hennes studie var å få 
mer kunnskap om hvordan KUBtesten 
påvirker den gravide i forhold til angst, 
depresjon, bekymring, risiko persepsjon og 
tilfredshet med veiledning. Warland 
konkluderte med at kvinnene i denne 
undersøkelsen ikke var spesielt engstelige, 
deprimerte eller bekymret hverken før eller 
etter KUBtesting. Warland fant at 
kvinnene, etter å ha gjennomført en KUB, 
var mindre bekymret, hadde en lavere 
persipert risiko, og at de var meget fornøyd 
med den veiledningen de fikk (Warland 
2010). 

Sølvi Marie Risøy (2009) har i sin 
doktoravhandling: Sårbar, suveren og 
ansvarlig – kvinners fortelling om 
fosterdiagnostikk og selektiv abort, intervjuet 
23 kvinner. Forskningen handler om 
kvinner som stod ovenfor et valg om 
å beholde barnet eller ei. Det kommer frem 
at alle opplever valget som svært tungt og 
beskriver prosessen som en unntakstilstand 
og som noe uvirkelig (Risøy 2009). 

I sin doktorgrad intervjuet Elisabeth 
Lundström (2007) foreldre som etter 
fødsel fikk beskjed om at barnet deres 
hadde en funksjonshemming: Ett barn 
är oss fött, at bli förälder till ett barn med 
funktionsnedsättning. Ett beskrivande og 

Graviditeten som var preget 
av en forventing, ble snudd til 

en graviditet preget av eksistensiell 
krise og ambivalens.

Det kommer frem at alle opplever 
valget som svært tungt og beskriver 
prosessen som en unntakstilstand 

og som noe uvirkelig
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tolkande perspektiv. Avhandlingen 
beskriver følelser som oppstår og hvor
dan foreldre opplever ivaretakelsen og 
informasjonen de får av helsepersonellet. 
Relevansen er at studiet handler om å 
få et barn med funksjonshemming, 
hvordan dette oppleves for foreldre, 
og hvilken informasjon de får 
(Lundström 2007).

4. Metode
Dette er en kvalitativ studie som bygger 
på intervjuer med fem foreldre som fikk 
vite på ultralydundersøkelse at barnet deres 
kunne ha Down syndrom. Bakgrunnen 
for valg av metode var at jeg ønsket å gå 
i dybden for å få en grundigere forståelse 
av temaet. Jeg valgte et delvis strukturert 
intervju for innsamling av data. Det 
innebærer at jeg valgte temaene, men var 
åpen for at nye temaer kunne dukke opp 
og rekkefølgen på dem ble bestemt 
underveis i intervjuet. 

For å komme i kontakt med aktuelle 
informanter tok jeg kontakt med ledere i 
interesseorganisasjonene; Ups & Downs 
og Norsk Nettverk for Down syndrom. 
Jeg utarbeidet et informasjonsskriv om 
studiet med min kontaktinformasjon som 
lederne videresendte til deres medlemmer. 
Dermed var det opp til hver enkelt å ta 
kontakt med meg dersom de ønsket å delta 
i studiet.

Jeg har benyttet en temasentrert 
analytisk tilnærming i arbeidet med å 
analysere materialet. Temasentrert analyse 
innebærer å sammenligne informasjon 
om hvert tema fra alle informantene. 
Man går i dybden på hvert tema og dette 
kan gi en dyptgående forståelse for hvert 
enkelt tema (Thagaard 2009). Etter 
analysen satt jeg igjen med tre kategorier: 
Opplevelsen av å stå overfor et valg om 
å beholde barnet, følelsesmessige reaksjoner 
og kommunikasjon. 

5. Analyse, funn og drøfting 
Målet med det følgende er å svare på 
problemstillingen: Hvordan opplever 
foreldre formidlingen av informasjon 

Foto: Annika Leight.
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når ultralydundersøkelsen har vist en 
forhøyet risiko for at barnet deres har 
Down syndrom? 

Denne delen er inndelt i de tre kate
goriene jeg kom frem til i analysen av 
materialet. Kategoriene påvirker hverandre 
gjensidig og alle tre innvirker på hvordan 
foreldrene opplever informasjons
formidlingen.

Redegjørelsen for foreldrenes opplevelse 
av valget om å beholde barnet, gir en 
introduksjon til hvilke følelser som 
oppstod hos foreldrene da de fikk 
beskjeden om en forhøyet risiko for at 
barnet deres kunne ha Down syndrom. 
Den gir også et innblikk i hvordan 
kommunikasjonen mellom helsepersonell 
og foreldrene foregikk, samt at den gir et 
innblikk i hvilken informasjon foreldrene 
opplevde at de hadde behov for. 

I andre delkapittel skal jeg se nærmere 
på de oppståtte reaksjonene hos infor
mantene. Informantene fortalte om 
følelsesmessige belastninger, jeg redegjør 
for disse og for hvorfor følelsene oppstod. 

I siste delkapittel vil jeg ta for meg 
kommunikasjon, og jeg vil her gå nærmere 
inn på foreldrenes opplevelse av informa
sjons formidlingen.

Som nevnt tidligere har jeg benyttet 
fem informanter, alle informantene er 
anonymisert med oppdiktede navn. 
Jeg presenterer ikke annet enn navnene 
deres: Ina og Lars (det eneste paret jeg 
intervjuet), Anne, Mia, Heidi og Eira.

5.1. Opplevelsen av å stå  
overfor et valg 
Det fremkom av det innsamlede 
datamaterialet mitt at foreldrene snakket 

om hvordan det opplevdes å stå overfor 
et valg om å beholde barnet eller ei. Da jeg 
analyserte materialet viste det seg 
imidlertid at alle informantene var opptatt 
av opplevelsen av å stå overfor et valg om å 
beholde et barn med Down syndrom. 

Anne fikk beskjed om at barnet hun 
ventet hadde Down syndrom over telefon 
en fredag ettermiddag. Hun fikk helgen 
på seg til å bestemme seg for hva hun 
ønsket å gjøre. Under samtalen informerte 
legen om at dersom hun ønsket abort 
måtte hun gjøre dette raskest mulig og 
begrunnet det med at «dette er det beste 
for alle». Selv om Anne i utgangspunktet 
hadde bestemt seg kan det virke som 
hun allikevel, ufrivillig, opplevde å stå 
overfor et valg. Det fremkommer videre 
i intervjuet at sjokket hun opplevde kan 
ha påvirket hennes valg om å beholde 
barnet:

Du er i sjokk altså, når de sier du må 
bestemme deg fort […]. Det kunne endt 
med at jeg tok en avgjørelse og at ungen 
var død når jeg kom til meg selv.

Heidi forteller også at det oppstod et sjokk 
hos henne da hun fikk bekreftet at barnet 
hadde Down syndrom. Hun spurte legen 
om det var noen alternativer til abort. 

Anne fikk beskjed om at barnet hun 
ventet hadde Down syndrom over telefon 

en fredag ettermiddag.

sjokket hun opplevde kan ha påvirket 
hennes valg om å beholde barnet
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Heidi sier hun opplevde at legen forventet 
at hun skulle ta abort, og forteller at for 
dem var det viktig å få utfyllende infor
masjon om Down syndrom før de skulle 
ta en endelig beslutning om å beholde 
barnet eller ei.

For meg har det vært viktig å kunne si 
i ettertid: vi visste og vi ville dette, det 
er vårt barn og vi ville dette. 

Flere av informantene forteller at selv 
om de i forkant av svangerskapet hadde 
bestemt seg for å beholde barnet uansett, 
begynte de allikevel å tenke på hvilke 
alternativer de hadde når de fikk vite at 
det var en forhøyet sjanse for at barnet 
hadde Down syndrom. 

Eira var en annen av informantene som 
forteller at abort ikke var et alternativ for 
henne. I forkant av graviditeten hadde hun 
bestemt seg for å beholde barnet uansett 
hvilken sykdom eller syndrom barnet 
kunne ha. Allikevel er hun usikker etter 
ultralydundersøkelsen som viste forhøyet 
risiko for at barnet hadde Down syndrom; 
og spør sin mann; «jeg må ikke ta det 
bort». 

Foreldrene gir sterke beskrivelser av 
sine opplevelser av å stå overfor valget om 
å beholde barnet. I doktoravhandlingen 
til Risøy (2009), skriver hun at hennes 
informanter opplevde det som svært tungt 
å stå overfor et valg om å beholde barnet 

eller ei. Foreldrene beskrev prosessen som 
en unntakstilstand og som noe uvirkelig. 
Risøys studie underbygger mitt funn om 
at det å ta valget om å beholde barnet er 
krevende for foreldrene. 

Under intervjuet forteller Anne at hun 
var i en situasjon hun ikke kom seg ut av. 
Hennes beskrivelse av «et valg mellom to 
onder» kan forstås som et valg hvor ingen 
av delene er ønskelig. 

I følge Dyregrov og Dyregrov (2007) 
kan vurderings og tankeevnen vår bli 
nedsatt når man er i sjokk. Da blir det 
spesielt krevende å skulle ta den vanskelige 
beslutningen om å beholde barnet i løpet 

av et par dager. Annes verstefall tenkning 
er tankevekkende. Eksempelet hennes kan 
forstås slik at man må få tid til å få reagere 
og la beskjeden synke inn før man må ta 
en beslutning om man ønsker å beholde 
barnet elle ei. 

Foreldrene forteller om dager fylt 
med ulike tanker, deriblant tvilen på det 
forhåndsbestemte valget om å beholde 
barnet. Sommerseth (2010), viser i sin 
studie at også hennes informanter ble 
usikre på valget om å beholde barnet 
eller ei. 

Flere av mine informanter hadde et 
kjennskap til Down syndrom, denne 
hadde de fått gjennom venner som hadde 
barn med Down syndrom eller i arbeid 
med brukergruppen Foreldrene forteller 

Foreldrene gir sterke beskrivelser 
av sine opplevelser av å stå overfo 

 valget om å beholde barnet.

man må få tid til å få reagere 
og la beskjeden synke inn før man 

må ta en beslutning om man ønsker 
å beholde barnet elle ei.
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at de hadde et aktuelt virkelighetsbilde av 
hvordan et liv med et barn kunne se ut. 
Det faktum at de visste hva Down 
syndrom var kan tenkes å ha trygget 
foreldrene i den situasjonen de var i når 
de skulle ta et valg om å beholde barnet.

5.2. Følelsesmessige reaksjoner 
For å få en innsikt i hvilke reaksjoner 
som oppstod hos foreldrene da de fikk 
formidlet informasjonen om en forhøyet 
risiko for å få et barn Down syndrom har 
jeg valgt å se nærmere på sjokk, kaos og 
krise og sorg. Jeg starter med å gi en kort 
innføring i 

5.2.1. Sjokk, kaos og krise
Samtlige foreldre forteller om sterke 
følelser som oppstod da de fikk beskjed 
om at barnet kunne ha Down syndrom. 
Hvilke følelser og hvorfor følelsene 
oppstod varierer mellom foreldrene. 
Anne uttrykker seg på følgende måte 
om da hun fikk beskjed at barnet kunne 
ha Down syndrom:

[…] når du får en beskjed om at du 
kan få et barn som kan ha Downs eller 
[…] om det er noen andre ting og… så 
er det en livskrise da. 

Anne gir her et innblikk i hvor vanskelig 
hun opplevde svangerskapet. 

Flere av informantene fortalte videre 
at de reagerte med sjokk da ultralyd
undersøkelsene viste økt risiko for Down 
syndrom hos fosteret. For eksempel uttalte 
Heidi følgende om sin reaksjon på 
informasjonen: 

Vi var selvfølgelig helt sjokkert,  
eller jeg var det.

Informantene forteller videre at opplevel
sen av å bli informert om den økte risikoen 
for Down syndrom medførte en følelses
messig belastning. Anne var imidlertid den 
eneste som brukte ordet livskrise om sin 
opplevelse. Sommerseth (2010) finner også 
i sin studie at det å få beskjed om at 
fosteret hadde utviklingsavvik utløste et 
kaos av følelser hos hennes informanter. 
Hun skriver videre at dette medførte at 
kvinnenes tanker rundt graviditeten ble 
snudd fra forventning til en eksistensiell 
krise og ambivalens. 

Sommerseth (2010) åpner imidlertid 
også for et annet perspektiv når hun 
nevner ambivalens. Ambivalens frem
kommer også av mine undersøkelser. For 
eksempel, og som nevnt ovenfor, opplevde 
Anne valget om å beholde barnet som et 
valg mellom to onder. Hun ville ikke ha 
barnet, men «kunne ikke» ta abort. Selv 
om det eksisterte et juridisk valg følte hun, 
tatt hennes bakgrunn og verdier i 
betraktning, at hun ikke kunne ta abort. 

5.2.2. Sorg 
Ettersom sorg var et tema som ble 
diskutert i alle intervjuene, så jeg det som 
hensiktsmessig å belyse dette i oppgavens 
drøfting. 

[…] når du får en beskjed om at 
du kan få et barn som kan ha 

Downs eller […] om det er noen andre 
ting og… så er det en livskrise da. 
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Eira forteller om følelsene som oppstod 
etter at hun fikk beskjed om at det var en 
forhøyet risiko for at barnet hun bar på 
hadde Down syndrom. Når hun kom hjem 
fra ultralydundersøkelsen og helgen kom, 
kom også følelsene. 

I løpet av to døgn så var jeg innom 
disse sorgfasene. Etter hvert som jeg 
gikk igjennom de, kjente jeg på det 
å være oppgitt og fortvilet, til å bli 
likegyldig og sint. Du var igjennom 
alle fasene og kunne kjenne på de. 
Ok, nå er jeg gått over den fasen og dit 
og nå er jeg gått over der. Dermed 
klarte jeg å si at de fire fasene har jeg 
vært igjennom på to døgn. 

Hva gjelder Mias reaksjon på informa
sjonen om den økte risikoen for at barnet 
hadde Down syndrom, forteller hun 
historien på en slik måte at det kan forstås 
som at den overrasket henne. Med en 
lattermild tone forteller hun om bilturen 
hjem etter at ultralydundersøkelsen viste 
forhøyet risiko for Down syndrom: 

Og da husker jeg at jeg gråt hele veien 
hjemover. Ikke fordi ungen hadde Down 
syndrom, for det var greit, men jeg tenkte 
det at, for da trodde vi at det var jente… 
ehh… jeg så for meg at hun ikke skulle få 
være brud, at hun ikke skulle gifte seg. 
Det var det jeg fikk for meg. Det var det 
jeg ble så lei meg for. Også var Sissel 
Kyrkjebø på radioen og sang en sånn 
«livet-sang,» og det var så trist og jeg bare 
hylgråt hele veien hjem i bilen […]. 

Mia ble lei seg for at datteren (de fikk 
en sønn) ikke kunne stå hvit brud, hun 

bekymret seg over at datteren ikke skulle 
få gifte seg.

Når det gjelder Anne, forteller hun 
at det å få vite at barnet hadde Down 
syndrom hadde innvirkning på resten 
av svangerskapet: 

Egentlig gjorde det hele graviditeten 
min dyster. Jeg gledet meg ikke til 
han ble født. Jeg gledet meg ikke til 
noen ting i det hele tatt. Jeg var ikke 
redd for å abortere – jeg håpet jeg 
skulle abortere. Jeg tenkte, enda bra 
så lenge han er der inne så er livet 
vårt ganske sånn som det alltid 
har vært.

Videre forteller hun:

Vi reiste til Syden i november  
og tenkte ja, siste sjanse til å gjøre  
noe uten masse styr (latter).

Anne forteller altså om en dyster graviditet 
hvor hun ikke gledet seg til barnet ble født, 
og at hun følte hun måtte leve livet 
sammen med familien mens hun ennå 
kunne.

Ikke alle informantene hadde behov 
for å sørge. For eksempel forteller Ina og 
Lars at de ikke opplevde noen sorgreaksjon 
da den ene tvillingen ble født med Down 
syndrom. De forteller imidlertid at de 
opplevde at legen forventet at de skulle 

Egentlig gjorde det hele graviditeten 
min dyster. Jeg gledet meg ikke til han 
ble født. Jeg gledet meg ikke til noen 

ting i det hele tatt.
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reagere med sorg etter fødselen. Ina 
beskriver situasjonen etter at legen hadde 
informert om Down syndrom etter 
fødselen på følgende måte:

[…] du ble på en måte tvunget inn 
i noe. Jeg husker jeg sa at jeg hadde 
informert alle rundt meg. Så husker jeg 
hun sier til meg: «Nå er det ikke slik at 
du skal håndtere dette på best mulig 
måte. Det er jo klart at dette er stort, 
det er masse her som ikke blir vanlig»… 
Det endte med at vi satt der og gråt… 
men egentlig hadde vi ikke behov for det. 

Selv om de ikke følte behov for å sørge, 
forteller de altså at de følte at sorgen på 
en måte ble tvunget på dem. 

I det foregående er Eira den eneste 
av foreldrene som benytter begrepet 
«sorgprosess» om sin reaksjon. Hun 
forteller hun at hun i løpet av to døgn 
gjennomgikk alle de fire sorgfasene. 
Som vist tidligere er Dyregrov og 
Dyregrov (2007) av den oppfatning at 
myten om at sorg følger faste faser hvor 
følelser følger hverandre i et mønster, 
må avlives. De uttaler videre at faren ved 
en slik myte kan være at helsepersonell 
forholder seg teoretisk og ikke empatisk til 
den sørgende (ibid.). Dette ble eksempli
fisert gjennom Ina og Lars sin opplevelse 
av å bli påtvunget en sorgreaksjon etter 
fødselen. 

På en annen siden sier Dyregrov og Foto: Annika Leight.

Selv om de ikke følte behov for å sørge, 
forteller de altså at de følte at sorgen 

på en måte ble tvunget på dem. 
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Dyregrov (2007) at man allikevel grovt 
kan dele sorgen inn i fasene sjokk, reaksjon 
og nyorientering hos noen mennesker. 
De hevder at mennesker i sjokk har dårlig 
kontakt med sine følelser, og at vurderings 
og tankeevnen er nedsatt Benektelse er en 
normal reaksjon  man tar ikke innover seg 
hva som har skjedd. En person i sjokk vil 
videre kunne ha vansker med å ta i mot og 
forstå informasjon som blir gitt (Dyregrov 
og Dyregrov 2007). Et følelsesmessig sjokk 
er en vanlig reaksjon etter at man blir 
fortalt at noe er galt med barnet man 
venter eller det fødte barnet (Kvisle 1981). 
Med reaksjonsfasen menes den tiden hvor 
man begynner å ta innover seg det som har 
hendt. «Man slipper sannheten nærmere, 
dermed også de følelsene og reaksjoner 
dette vekker i en» (Eide og Eide 2012:178). 
Reaksjonen utløses ofte gjennom gråt og 
fortvilelse (Kvisle 1981). I Nyorienterings
fasen går livet videre og en staker ut en ny 
kurs ut fra de mulighetene som foreligger 
(Eide og Eide 2012). Kvisle (1981) skriver 
at i nyorienteringsfasen har foreldre lært 
seg å leve med det som har hendt og de ser 
at livet med et barn med funksjons
hemming er verdt å leve. 

Eira er den eneste av informantene 
som konkret forteller at hun kjente igjen 
de ulike fasene og at hun hadde en bevisst 
oppfatning av hvor hun var i prosessen til 
enhver tid. Selv om de andre informantene 
ikke brukte begrepet sorgprosess, kom 
det imidlertid frem i intervjuene at flere 
gjennomgikk de nevnte fasene. 
På bakgrunn av foreldrenes beskrivelser 
kan det synes som om sjokket kom ved 
den første formidlingen om den økte 
risikoen. Eira, som hadde gjennomgått en 

sorgprosess i forkant av morkakeprøven, 
hadde følgende å fortelle om denne prøven:

 
Jeg håpet og ba til Gud om at nå må du 
passe på at det ikke er Downs der, men 
det var jo det da. Men du opplever det 
på en annen måte da. Den sorg pro-
sessen jeg «skulle» igjennom etterpå, 
jeg var så ferdig med den. Jeg var klar 
til å ta i mot barnet mitt. 

Ettersom Eira allerede ved formidlingen av 
den økte risikoen hadde opplevd et sjokk 
og gått igjennom sorgprosessen, kan det 
synes som om at hun var mer mentalt 
forberedt på resultatet av morkakeprøven.

Det oppstod dermed flere former for 
reaksjoner hos foreldrene som et resultat 
av informasjonen de mottok. Foreldrene 
forteller at ettersom de gjennomgikk mye 
på få dager, og raskt var innom alle 
sorgfasene, fikk de ikke tid til å reflektere 
over sine egne følelser i denne prosessen. 

Eira, Anne og Mia forteller om hvilke 
reaksjoner som oppstod umiddelbart etter 
ultralydundersøkelsen som viste økt risiko 
for at barnet deres kunne ha Down 
syndrom. Anne fortalte at hun var helt 
fortvilet, Eira fortalte hun gikk i fra å være 
oppgitt, til fortvilet, til å bli likegyldig og 
sint. Mia fikk først vite at hun var gravid 
i uke 15 eller 16, og fikk samtidig beskjed 
om forhøyet risiko for Down syndrom hos 
fosteret. Mia forteller at hennes umiddel
bare reaksjon var gråt, ikke fordi barnet 
kunne ha Down syndrom, men fordi 
datteren ikke kunne få stå hvit brud. 
Mia «godtok» altså risikoen for Down 
syndrom, men det hun ble lei seg for var 
at hennes ønske om at datteren skulle få 
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gifte seg ikke kunne realiseres. Dette er 
en god illustrasjon av Weihe og Smith
Solbakken (2012) uttalelse om at sorg 
kan komme av et ønske som ikke kan 
realiseres, noe som igjen illustrerer at 
sorg kan ha ulike årsaker. Når Mia fortalte 
sin historie fortalte hun den med en 
lattermild tone, noe som gav et inntrykk 
av at hun var overrasket over sin egen 
reaksjon. Hun ble lei seg og gråt på 
datterens vegne. 

Av intervjuene fremkommer det at 
foreldrene snakker om «nyorienterings fasen» 
uten å benytte selve begrepet. Tiden det tok 
for informantene før de var klare for å se 
fremover og å planlegge livet med et barn 
med Down syndrom varierte. Mennesker 
behøver ulik tid før man er klar til å stake ut 
en ny kurs og se fremover etter en opplevd 
sorg eller krise (Eide og Eide 2012). Eira og 
Anne er to eksempler på dette. Eira fortalte 
at når hun fikk svaret på morkakeprøven var 
hun ferdig med sorgprosessen og klar til å ta 
i mot barnet. Anne derimot opplevde det på 
en helt annen måte. Hun forteller at å få vite 
at hun ventet et barn med Down syndrom 
gjorde hele graviditeten dyster, hun gledet 
seg ikke til å føde barnet. Informantene til 
Sommerseth (2010), forteller at livs situa
sjonen deres ble dramatisk forandret. Dette 
belyser hvor vanskelig det kan være for 
foreldre å få en slik beskjed, livssituasjon 
kan endres dramatisk. 

Annes beskrivelse av sin opplevelse 
om det å få et barn med Down syndrom, 
kan forstås dithen at hun fryktet at hennes 
og familiens livssituasjon ville endres. 
Som nevnt forteller Anne at hun tok med 
seg familien og reiste til Syden med en 
tanke om dette var siste sjanse til å gjøre 
noe uten masse styr. Hun gir videre 
beskrivelser av at hun ikke gledet seg til 
barnet ble født. Dette endret seg imidlertid 
raskt etter at sønnen ble født: 

Men når jeg fikk han, så ble jeg så 
forferdelig glad i han! (latter). 

På bakgrunn av ovennevnte kan det 
synes som om at Anne først kom til den 
såkalte «nyorienteringsfasen» da sønnen 
ble født. 

5.3. Formidling og kommunikasjon
Foreldrenes opplevelse av helsepersonellets 
formidling av informasjon er oppgavens 
hovedtema. Av intervjuene fremkom det 
at alle informantene var opptatt av dette 
temaet. 

I det følgende ser jeg nærmere på 
hvordan foreldrene opplevde informa
sjonsformidlingen under ultralydunder
søkelsen hvor det ble oppdaget en forhøyet 
risiko for Down syndrom. Deretter tar 
jeg for meg foreldrenes opplevelse av 
formid lingen mer generelt under 
svangerskapet. 

5.3.1. Ultralyden og formidling  
av en forhøyet risiko 
Heidi uttaler følgende om hvordan hun 
opplevde den første informasjon som ble 
formidlet ved ultralydundersøkelsen.

Tiden det tok for informantene 
før de var klare for å se fremover 
og å planlegge livet med et barn 

med Down syndrom varierte.
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Vi er kjempeglade for at vi ikke lot oss 
skremme av den informasjonen vi fikk 
eller den måten den ble formidlet på.

Hun forteller deretter videre om selve 
informasjonen de mottok:

Det ser ikke bra ut sa han bare. Og jeg 
bare merket at alt ble helt kaldt. 
Okeeei, tenkte jeg, ehm.. og han bare 
fortsatte der. […]. I ettertid virker det 
som om legen ikke skjønte hvordan man 
skal formidle en slik beskjed til 
mennesker, hva dette innebærer.

Heidi forteller om et inntrykk av en lege 
som ikke er bevisst på hva hans formidling 
av en slik beskjed kan gjøre med et 
menneske.

Eira forteller slik om undersøkelsen hvor 
legen hennes oppdaget forhøyet risiko for 
Down syndrom

[…] jeg lå og følte at noe er spinn-
hakkende gale, men ingen sier noen 
ting til meg. Det likte jeg ikke. Også 
når han forteller det, så var han så 
kald, det var ikke en mine til at han 
brydde seg om oss. 

Eira beskriver en lege som er opptatt av å 
gjøre jobben sin og som hun opplever som 
kald i formidlingen. I ettertid av ultralyd
undersøkelsen forteller Eira at hun ble 
forbannet over hvordan legen hadde 
behandlet dem under ultralydunder
søkelsen. På bakgrunn av legens formid
ling og væremåte ønsket hun å få en ny 
lege. Det fikk hun, men hun fikk også 
mulighet til å gi legen tilbakemelding. 
Eira forteller:

Jeg sa det at: tenk når du skal gi et slikt 
budskap til et par som venter et barn og 
gleder seg veldig til dette. Så rammer 
det veldig at du ikke kan prøve å vise 
litt medmenneskelighet, vi er ikke 
maskiner der vi sitter. 

Foto: Elisabeth Halford.

Vi er kjempeglade for at vi ikke 
lot oss skremme av den 

informasjonen vi fikk eller den 
måten den ble formidlet på.

Eira beskriver en lege som 
er opptatt av å gjøre jobben sin 

og som hun opplever som 
kald i formidlingen.
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Anne uttrykker seg slik om ultralyd
undersøkelsen gynekologen foretok:

Hun så ikke på meg en gang når hun 
sa det til meg, hun var så opptatt av 
å notere denne nakkefolden. 

Informantene gir beskrivelser om at 
undersøkeren blir stille, sier ingenting 
mens han eller hun undersøker, men hvor 
det samtidig er tydelig at det er noe som 
ikke er som det skal være på ultralydbildet. 

Eira var på to ulike sykehus og forteller 
om stor variasjon av hvordan informa
sjonen ble formidlet på de ulike syke
husene. Hun uttrykker at å komme til 
universitetssykehuset for å ta morkake
prøve var som å komme til himmelen, 
«de så meg […] og de snakket med meg», 
sier hun. 

Ina og Lars og Mia forteller at de ble 
møtt på en god måte av helsepersonellet. 
Dette begrunner de med at de fikk saklig 
informasjon, at de oppfattet legene som 
profesjonelle ved at det ikke ble lagt noen 
føringer på hvilket valg de skulle ta. Videre 
forteller de at undersøkerne forklarte 
under veis og viste en ro gjennom under
søkelsen. Ina og Lars forteller om en 
opplevelse av trygghet under under
søkelsen. Selv om de fikk beskjed om at 
den ene tvillingen hadde en hjertefeil, 
forteller de om møtet med helsepersonellet 
som en god opplevelse. De forteller: 

Ina: […] også sier hun som tar 
ultralyden, jeg er ikke ekspert, men 
jeg ser at det og det er bra og alt sånn, 
men det er noe her som jeg ikke får til 
å stemme. Jeg går ut og konfererer med 
noen […].
Lars: jeg syns den ultralyden gikk veldig 
godt egentlig, selv om vi ikke fikk 
beskjeden: ja, her er alt «tipp topp»! 
Ina: vi var egentlig ganske rolige og 
avbalanserte. Hun var så rolig og bare 
trygget oss veldig. Og saklig. Og sa, nå 
har jeg sett sånn og sånn og nå kommer 
dere tilbake på fredag, dere får time hos 
en spesialist på fosterdiagnostikk. Er det 
greit? […] Så finner vi ut av det. Så tar 
dere livet med ro og ja.. så det var 
veldig ok. 

Ina og Lars fikk henvisning videre 
til spesialist på fosterdiagnostikk på 
universitetssykehuset.

Lars: Han og var veldig saklig og 
direkte og sånn. Og sa: jeg sier ikke så 
mye når jeg undersøker så dere må ikke 
ta det som et negativt tegn eller noe 
sånn. Vi går igjennom etterpå og 
forteller. Det var veldig greit.  
Og så begynte han bare å undersøke. 
Og så når han var ferdig så fikk du 
sitte litt opp.

Ina vektlegger at hun (undersøker) var 
rolig, saklig og gav dem trygghet. De har 
samme opplevelse av spesialisten. Han 
informerer før han setter i gang under
søkelsen og forteller hva han skal gjøre 
og hvordan undersøkelsen vil foregå. 
Etterpå fikk Ina sette seg opp før han 
gikk gjennom sine funn.

Hun så ikke på meg en gang 
når hun sa det til meg, hun va 
 så opptatt av å notere denne 

nakkefolden. 
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Flere informanter forteller at de ønsket 
å få tilbud om en samtale med en sosionom 
eller vernepleier – ingen fikk tilbud om 
dette. Heidi var den eneste som fortalte 
at hun fikk snakke med en vernepleier 
før hun tok valget om å beholde barnet. 
Det var hun selv som stod på kravet sitt 
om å få mer informasjon, noe som resul

terte i at hun fikk en samtale med en 
vernepleier. Hun forteller slik om den 
opplevelsen:

Først og fremst var hun der, hun kjente 
til problematikken og kjente mange som 
levde gode liv med barn med Down 
syndrom.

Foto: Raap Horst.
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Som nevnt forteller foreldrene om gode 
og mindre gode opplevelser av helse
personellets informasjonsformidling. 
Å få formidlet at ditt barn har en diagnose 
er gjerne det såreste en familie gjennomgår, 
sier Kallevik (2006). Dessverre er det slik 
at noen av foreldrene med bitterhet 
forteller om hvordan formidlingen 
foregikk. Dette er i overensstemmelse 
med Kalleviks eksempel på at legen tørt 
formidler mens han ser på datamaskinen 
(ibid.). I master oppgaven til Thoresen 
(2013) fant hun at det virket tilfeldig hvor 
god informasjon og veiledning kvinnene 
fikk av legen. Det interessante er at 
Kalleviks og Thoresens undersøkelser viser 
to ulike perspektiv. Kallevik ser på 
foreldrenes opplevelse av informasjons
formidlingen, mens Thoresen ser 
informasjons formidlingen fra legers 
perspektiv. Det fremkommer av Kalleviks 
artikkel at foreldrene ikke opplever 
formidlingen av informasjon som god 
nok (Kallevik 2006). Thoresen (2013) 
viser videre at det virker tilfeldig hvilken 
informasjon som gis. Disse undersøkelsene 

underbygger mine funn og belyser hvor 
viktig og aktuelt formidling av 
informasjon er. 

Det er store forskjeller på hvordan 
foreldrene i mitt materiale forteller om 
formidlingen av informasjon. Foreldrene 
opplever at det har stor betydning hvilket 
helsepersonell man møter. Heidi, Eira og 
Mia bekrefter dette i det de forteller. 
Heidi forteller slik:

 Det er helt avhengig av legen du  
har der og hvor flink han er til  
å formidle […]. 

Eira uttaler: «Det er så stor forskjell på 
hjelpen du får». Hun opplevde stor forskjell 
på hvordan hun ble møtt av helseperso
nellet på universitetssykehuset og på 
lokalsykehuset. Hun sier videre om 
universitetssykehuset: 

Jeg er sjeleglad for at jeg havnet der,  
de brydde seg virkelig om meg. 

Mia sier: 

[…] vi har vært heldige hele veien med 
de fagpersonene vi har møtt. Jeg føler vi 
har en solskinnshistorie i forhold til 
andre vi hører om.

Både Thorsens (2013) forskningsresultat 
om informasjon og veiledning og mine 
funn viser at det er tilfeldig hvem 
foreldrene møter og dermed hvilken 
informasjon de får. Av Helsedirektoratets 
(2011) rapport om Evalueringen av 
bioteknologiloven, følger det at informasjon 
og veiledningen som gis til foreldre varierer 
fra by til by og fra sykehus til sykehus. 

Flere informanter forteller 
at de ønsket å få tilbud om en 

samtale med en sosionom eller 
vernepleier – ingen fikk tilbud 

om dette.

Foreldrene opplever at det har 
stor betydning hvilket helsepersonell 

man møter.
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Dette begrunnes med at det ikke er én 
prosedyre og felles rutiner for alle sykehus. 
Dermed fremkommer det i rapporten at 
informasjon og veiledning som gis til 
foreldre faktisk varierer. 

Jeg vil i det videre se nærmere på 
hvorvidt formidlingen av informasjon 
påvirket foreldrenes reaksjon. Eksempelvis 
sier Ina og Lars at selv om de ikke fikk 
beskjeden om at alt var «tipp topp» var de 
rolige etterpå. Dette forklarer de med at 
undersøker var så rolig. Det kan tenkes at 
hennes væremåte smittet over på Ina og 
Lars. I tillegg gav hun dem trygghet ved 
å si, «det ordner seg». Mia hadde også 
en god opplevelse. Hun fortalte om en 
jordmor som var opptatt av hennes 
psykiske helse. Jordmoren var også opptatt 
av hvordan Mias familie reagerte på at de 
ventet et barn med Down syndrom. 

I motsatt ende forteller Eira om en 
lege som formidlet informasjonen på en 
måte som hun oppfattet som kjølig. Hun 
forteller at hun i ettertid ble forbannet over 
ultralydundersøkelsen og legens formidling 
og gav vedkommende en tilbakemelding 
om at: «Vi er ikke maskiner!» Denne 
tilbakemeldingen kan forstås som at 
Eira ønsket at legen skulle ta mer hensyn 
til deres følelser. 

Eide og Eide (2012) sier at man må være 
oppmerksom på reaksjonene som kommer 

på det en formidler, noe Mias jordmor 
viser overfor henne. Hun var oppmerksom 
på hvilke følelser og reaksjoner som kunne 
komme og at beskjeden om at barnet 
hadde Down syndrom ville kunne påvirke 
hele familien til Mia. Jordmoren lyttet, 
viste empati og forståelse for Mia sin 
situasjon. Dette er ferdigheter Eide og 
Eide (2012) ser som forutsetninger for godt 
arbeid i hjelpende kommunikasjon. 

En annen viktig ferdighet i hjelpende 
kommunikasjon er evnen til å sette seg inn 
i den andres situasjon (Eide og Eide 2012). 
Vernepleieren Heidi møtte kjente til 
problematikken Heidi og hennes mann 
gjennomgikk. Med bakgrunn i sin 
fagkunnskap hadde hun en forståelse 
for hva de gjennomgikk. Videre kunne 
vernepleieren formidle informasjon om 
at hun kjente til mange som levde gode 
liv med barn med Down syndrom. 
Å formidle håp til utvikling eller lindring 
av ubehag, samt å formidle noe positivt 
om barnet til foreldre fremheves som 
viktig i veilederen En god start 
(Hummelvoll og Haug 2002).

Det sees altså en stor forskjell på hva 
foreldrene omtaler som god og ikke god 
formidling. Den dårlige formidlingen 
beskrives som kald, uten blikkontakt. 
Tidligere direktør i Sosial og helse
direktoratet, Bjørn Inge Larsen skrev i, 
veilederen En god start at en god formid
ling av en diagnose gir foreldrene en best 

Eksempelvis sier Ina og Lars 
at selv om de ikke fikk beskjeden 

om at alt var «tipp topp» var 
de rolige etterpå.

Jordmoren lyttet, viste 
empati og forståelse for 

Mia sin situasjon.
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mulig start på sine videre utfordringer 
(Hummelvoll og Haug 2002). Her påpekes 
det at måten formidlingen foregår på har 
betydning for hvordan foreldrene 
håndterer kommende utfordringer. 

5.3.2. Informasjonen foreldrene  
fikk under svangerskapet
Foreldrene er i varierende grad fornøyd 
med informasjonen de fikk. De forteller 
om informasjon og veiledning før 
fosterdiagnostisk undersøkelse, informa
sjon før valget om å beholde barnet og 
om informasjonen etter at beslutningen 
om å beholde barnet var tatt. 

Informantene vektlegger ikke den 
genetiske veiledning i særlig grad. 
Anne beskriver denne som en «mate
matisk veiledning». Heidi sier at de under 
denne veiledning ble presentert for 
statistikk, men at de gikk ut fra at det 
ikke angikk dem ettersom det var så små 
marginer. 

Informantene forteller videre at mye av 
informasjonen de fikk var medisinsk og 
omhandlet barnets sykdomsbilde. Ina og 
Lars sier eksempelvis:

Ina: Det er et for stort fokus på 
sykdomsbildet […]. 

Lars: Veldig ofte så har jeg inntrykk 
av at de ser syndromet og ikke barnet. 

Ina forteller videre at hun savnet informa
sjon hun betegner som «foreldrebarn 
informasjon». 

Heidi forteller at hun fikk informasjon 
om at funnene ved ultralydundersøkelsen 
tydet på så store «unormaliteter» hos 
barnet at det muligens ikke var forenelig 
med liv. Heidi opplevde undersøker som 
negativ og forteller at det ble mye snakk 
om abort. 

Som nevnt tidligere, takket Eira ja 
til morkakeprøve etter at ultralydunder
søkelsen viste en forhøyet risiko for Down 
syndrom. Eira forteller at hun i forkant 
av morkakeprøven verken hadde fått 
informasjon om hva denne undersøkelsen 
innebar eller hva som var hensikten med 
prøven. Hun forteller videre at hun tenkte: 
«Hvordan i huleste skal de gjøre dette?». 
Eira beskriver flyturen til den aktuelle 
byen hvor hun skulle ta prøven på 
følgende måte: 

«Da hadde jeg det grusomt, det er den 
lengste flyturen jeg har hatt». 

Svaret på morkake eller fostervannsprøven 
fikk alle informantene over telefon av legen 
som foretok undersøkelsen. Under følger 
beskrivelse av hvilken informasjon Heidi, 
Eira og Anne fikk av legen i denne 
forbindelse. 

Informantene forteller videre 
atmye av informasjonen de fikk 

var medisinsk og omhandlet 
barnets sykdomsbilde.

Ina forteller videre at 
hun savnet informa sjon hun 

betegner som «foreldre-barn 
informasjon». 
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Heidi forteller:

[…] Så ringte han tilbake en kveld 
klokken 18.00: Ja, da var det bekreftet 
at det er trisomi 21. Hva gjør vi nå?

Anne beskriver sin opplevelse på  
følgende måte:

Å ringe 16:10 en fredag ettermiddag,  
du har ingen mulighet til å ta kontakt før 
helgen er over. Jeg syns det er ubegripelig. 

Hun forteller videre:

[…] det eneste han visste var at han var 
helt sikker på at vi kom til å ta abort.. 
Så det var om å gjøre å si det fortest 
mulig sånn at du kan ta aborten 
tidligst mulig. […] Det er noe med det 
å få det servert på den måten… Så må 
du være sikker på deg selv at det ikke er 
den eneste muligheten.

Foto: U.S. Army.
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Eira uttrykker seg slik om telefonsamtalen 
hun hadde med legen som foretok 
morkakeprøven:

Han gav følgende beskjed: «vi har 
funnet trisomi21 som er Down 
syndrom i alle cellene som vi har tatt 
ut. Du har to muligheter, det ene er at 
du avbryter svangerskapet og det andre 
er at du fullfører.» Han ville ikke at jeg 
skulle gjøre noe før jeg snakket med 
legene her nede.

Legen informerte om at barnet hadde 
Down syndrom, men han formidlet også 
hvilke valgmuligheter hun hadde. 

Videre forteller Eira at legen som 
foretok prøven, også informerte hennes 
lokalsykehus om funnet. Hun sier at 
hun raskt ble innkalt til samtale, men 
når hun kom dit fikk hun imidlertid 
ingen informasjon. Hun forteller at hun 
opp levde at legene som møtte henne 
ventet på å høre hva hun hadde å si 
i stedet for å opplyse henne om Down 
syndrom. 

Informantene som fikk overlevert 
resultatene på ettermiddagen reagerte 
på tidspunktet. Videre reagerte alle 
foreldrene på at de ikke automatisk fikk 

tilbud om å komme inn til samtale og fikk 
mer informasjon om Down syndrom før 
de måtte ta en beslutning om å beholde 
barnet.

Ved informantenes beskrivelser av 
tiden etter at valget om å beholde barnet 
var tatt, fremkommer det at flere av 
foreldrene var fornøyde med oppfølgingen 
og informasjonen de fikk. På spørsmål 
om informantene opplevde at de fikk den 
informasjonen de hadde behov for, svarer 
Mia følgende: «Det var nesten mer enn 
jeg trengte».

Mia fortalte videre at jordmoren 
hennes hadde personlig erfaring omkring 
det å ha et barn med Down syndrom, 
og at hun dermed kunne svare på mange 
spørsmål Mia hadde om hvordan livet 
med et barn med Down syndrom kunne 
være. 

Alle utenom Anne fortalte om god 
informasjon og oppfølging etter valget om 
å beholde barnet. Hun fortalte om delt 
opplevelse omkring informasjonen hun 
fikk i løpet av svangerskapet, hvor 
informasjonen varierte ut i fra hvem hun 
møtte av helsepersonellet. 

På spørsmål til informantene om hva 
de kunne tenkt seg ble gjort annerledes 
fra helsepersonellets side gjennom 
svangerskapet, svarte noen at hvem 
man møter av helsepersonell ikke 
burde påvirket informasjonen de fikk. 

Videre forteller Eira at legen som 
foretok prøven, også informerte hennes 

lokalsykehus om funnet. 
Hun sier at hun raskt ble innkalt til 

samtale, men når hun kom dit fikk hun 
imidlertid ingen informasjon.

Alle utenom Anne fortalte om 
god informasjon og oppfølging etter 

valget om å beholde barnet.
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Videre forteller de at de opplevde at 
spørsmålet om abort ikke burde komme 
så fort og at de burde fått tid til å fordøye 
informasjonen om barnet sitt før dette 
spørsmålet kom opp. Informantene 
skulle ønske at de ble tilbudt et 
informasjonsskriv etter ultralyd
undersøkelsen hvor en forhøyet risiko 
for Down syndrom ble oppdaget. 
De forteller at skrivet burde inneholdt 
kortfattet informasjon om de ulike 
syndromene barnet kunne ha, samt 
kontaktinformasjon til relevante 
interesseorganisasjoner. 

Heidi uttrykker seg på følgende måte:

Jeg syns de burde vært bedre forberedt 
på å gi strukturert informasjon […] jeg 
følte at det var veldig opp til oss selv å 
følge opp […]. 

Videre forteller hun om hvordan hun 
skulle ønske de ble ivaretatt:

Jeg hadde ønsket at noen hadde kommet 
inn og sagt: Hei, nå har dere fått en 
beskjed og den tung, det vet vi. Men vi 
er her for å hjelpe dere og dette er hva 
vi kan tilby dere. Det er deres valg, 
men her er altså den informasjonen 
vi kan tilby dere. 

Som nevnt reagerte foreldrene på at de 
ikke ble tilbudt ytterligere informasjon om 
Down syndrom og at spørsmålet om abort 
kom alt for fort. Heidis opplevelse kan sies 
å være et unntak fra dette. Som nevnt fikk 
hun god informasjon om Down syndrom 
før hun måtte ta en beslutning om hun 
ville beholde barnet. Denne informasjonen 
fikk hun imidlertid først etter at hun 
gjorde det klart for legen at hun trengte 
ytterligere informasjon for å kunne ta en 
slik beslutning. 

Berge Solberg (2011) uttaler at dersom 
et valg skal være meningsfullt, må man få 
nok informasjon til å velge. Dette ettersom 
informasjonen er det som skal gjøre en i 
stand til å ta et valg (ibid.). Med unntak fra 
Heidi, forteller alle informantene at de fikk 
lite informasjon om Down syndrom og om 
deres rettigheter i forkant av at valget om 
de skulle beholde barnet måtte tas. 

I forarbeidene til bioteknologiloven 
uttales det at ved funn av tilstander som 
ikke er dødelige, bør kvinnen eller paret 
tilbys kontakt med ikkemedisinsk 
personell som har erfaring med 
funksjonshemmede (Ot.prp.nr 37 (1993–
1994), gjengitt av Ot.prp.nr 64 (2002–
2003)). Som tidligere nevnt, fremkom 
det imidlertid i flere av samtalene med 
informantene at informasjonen de fikk 
i hovedsak var av medisinsk karakter – 
flere opplevde at barnets sykdomsbilde 
var hovedfokuset. Lundström (2007), 
viser i sin doktoravhandling at også hennes 
informanter opplevde at det ble lagt for 
stor vekt på å gi medisinsk informasjon 
rundt diagnosen, selv om dette ikke var 
foreldrenes behov. Lundtröms studie 
støtter dermed mine funn. I samsvar med 

de opplevde at spørsmålet om 
abort ikke burde komme så fort og 

at de burde fått tid til å fordøye 
informasjonen om barnet sitt 
før dette spørsmålet kom opp.
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forarbeidene til bioteknologiloven, som 
beskrevet ovenfor, kan det tenkes at en 
samtale med et ikkemedisinsk personell 
ville gjort foreldrenes opplevelse av infor
masjonen annerledes. Et eksempel på ikke
medisinsk personell er som nevnt verne
pleieren Heidi fikk en samtale med. 

Flere av foreldrene forteller at de savnet 
informasjon om hvordan livet med et barn 
med Down syndrom kunne være. Flere 
ytret også et ønske om å få tilbud om 
samtale med en vernepleier eller sosionom. 
En informant forteller videre at det kunne 
vært godt å få snakket med andre foreldre 
til barn med Down syndrom. 

Noen informanter forteller at de ble 
skremt og psyket ned av informasjonen 
de fikk. Informantenes uttalelser kan 
imidlertid tolkes slik at de i ettertid så 
på dette som et forsøk fra helsepersonalet 
på å forberede dem på hva som kunne 
komme. Anne uttaler eksempelvis 
følgende: 

Han har kanskje tenkt at nå må hun få 
vite at dette er ganske tøft. Kanskje jeg 
har virket slik… «Neida, dette gjør vi!» 
Men egentlig må de jo vite at ingen tar 
lett på et slikt valg. Tror jeg. 

Det kan faktisk synes som om foreldrene 
i ettertid tar selvkritikk på at de kanskje 
gav uttrykk for at de tok for lett på valget 

om å beholde barnet og at dette var 
årsaken til at informasjonen de fikk ble 
som den ble. 

Det har tidligere kommet frem at 
foreldrene opplevde det som et sjokk 
å få beskjeden om at det var en forhøyet 
risiko for at barnet hadde Down syndrom. 
Ettersom foreldrene var i sjokk kan det 
ikke utelukkes at de da var mindre 
mottakelig for informasjon enn de 
vanligvis ville vært (Eide og Eide 2012). 
Det kan i verste fall tenkes at de, grunnet 
denne sjokk tilstanden gikk glipp av viktig 
informasjon. Av denne grunn anbefales 

det i veilederen En god start at foreldre 
bør få skriftlig informasjon til støtte for 
hukommelsen (Hummelvoll og Haug 
2002). Mine informanter uttrykte også 
et ønske om å få skriftlig informasjon. 
Det følger av Lov om pasient og bruker
rettigheter (pasient og brukerrettighets
loven) § 35 andre ledd at: «personell 
skal sikre seg at mottakeren har forstått 
innholdet og dens betydning». Å gi 
skriftlig informasjon som støtte for 
hukommelsen kan dermed sees som å 
tilrettelegge for at informasjon forstås. 
Ingen av informantene fikk slik skriftlig 
informasjon.

6. Avslutning 
Av studiet fremkommer det at det 
viktigste for foreldrene var behovet 
og ønsket om å bli møtt, sett og forstått 

Flere av foreldrene forteller 
at de savnet informasjon om 

hvordan livet med et barn med 
Down syndrom kunne være.

foreldre bør få skriftlig informasjon 
til støtte for hukommelsen
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av helsepersonell. Flere uttrykker at de 
opplevde informasjonen som for 
medisinsk, og savnet informasjon 
om hvordan et liv med et barn med 
Down syndrom kunne bli. 

Funnene mine viser at informasjons
formidlingen, slik denne fungerer i dag, 
ikke er tilstrekkelig. Informasjonen de 
ulike informantene mottok varierte i stor 
grad både i omfang og kvalitet og dette 
medførte til at informantenes opplevelse 
av denne var svært forskjellig. 

Flere av informantene forteller om 
helsepersonell som ikke ser dem, som 
formidler kaldt og som ikke viser forståelse 
for hva foreldrene gjennomgår. I motsatt 
ende forteller Mia, Ina og Lars om gode 
opplevelser. Ina og Lars beskriver en 
lege som tar seg tid til å forklare underveis 
i undersøkelsene og Mia beskriver en 
jordmor som er opptatt av hennes psykiske 
helse omkring det å få et barn med Down 
syndrom. Måten disse informantene ble 
møtt på og behandlet av helsepersonellet, 
gav dem trygghet.

Vernepleieren Heidi møtte kunne med 
sin fagkunnskap gi Heidi og hennes mann 
informasjon om hvordan et liv med et barn 
med Down syndrom kunne bli. Videre 
viste også vernepleieren forståelse for hva 
de gjennomgikk. 

Andre funn i studiet er at det å få 
beskjed om at barnet kan ha Down 
syndrom, kan utløse sterke følelser hos 
foreldrene. Følelsene foreldrene opplevde 
tyder på at måten informasjonen blir 
formidlet på er av stor betydning for 
hvordan foreldrene håndterer denne. 

Hva gjelder foreldrenes opplevelse av 
å stå overfor valget om å beholde barnet, 

fortalte mange at denne tiden var preget 
av følelser som igjen utløste tvil om 
hvorvidt de ønsket å beholde barnet, 
selv om de på forhånd egentlig hadde 
bestemt seg for at abort ikke var noe 
alternativ. Av foreldrenes fortellinger kan 
det forstås slik at disse følelsene kom som 
et resultat av hvordan informasjonen ble 
formidlet. •••
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Vektreduksjon  
og livsstilsendring
Lavkarbo på høygir
Anne Gro Innstrand

Har du blitt tatt av lavkarbobølgen, eller følger du ekte 
smør og bacondietten? Hvordan er BMIen din i dag? 
Har du lastet ned noen apper som forteller deg hvor 
mange kalorier du kan spise til middag og hvordan du 
skal trene de bort? Det siste jeg hørte på slankefronten 
var å drikke kaffe med smelta smør i. Jeg har allerede 
glemt logikken i hvorfor dette var lurt, men kanskje det 
er verdt å prøve? 
Det krever litt ferdigheter å forstå hva som er sunt for 
tiden og hvordan vi kan redusere vekta vår. Det går 
rykter om at til og med Fedon Lindberg sliter med 
overvekt. Han burde i alle fall ha gode kognitive evner 
og kunnskap nok om slanking. Hvorfor er han da 
overvektig? Er han kanskje ikke motivert? 
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Motivasjon viktigere enn kaloritelling
Alle som har prøvd å slanke seg, vet at 
det ikke er lett. Alle som har prøvd 
å slanke andre vet at det heller ikke er 
så lett. 

Det å slanke seg handler om å endre 
vaner. Bevege seg mer. Mange får tilbud 
om å gå tur, men det er flere måter å 
bevege seg på som kan være mye gøyere, 
danse for eksempel. 

Spise mindre ferdigmat. Spise små 
måltider, oftere. Drikke mindre brus. 
Spise mindre sjokolade. For å få til 
denne endringen må vi ha motivasjon. 
Skal vi få til en endring på lang sikt, 
må også motivasjonen fungere over 
lang tid. 

Når vi skal gjøre endring resistent 
(motstandsdyktig), er det større grunn til 
å juble over en liten endring som kan vare 
i mange år, enn en stor endring som varer 
noen måneder. Det å legge inn vaner som 
å gå fra jobben hver dag, kan ha en bedre 
effekt på vekt og trivsel, enn å starte på et 
treningsstudio og være aktiv noen 
måneder.

Nye slankemetoder kan gi kortsiktig 
vektreduksjon, men dersom vaner ikke gir 
varig endring, kan en vektreduksjon bli 
vanskelig å opprettholde. Faren for at man 
raskt går opp igjen i vekt er stor. Det er 
derfor viktig å tilpasse en slankemetode til 
egen hverdag og legge til rette for små, 
varige endringer. 

Utviklingshemmede og overvekt
Mange mennesker med utviklings hem
ming strever med overvekt. Et stikkord 
for mennesker med utviklingshemming 
og overvekt er reguleringsvansker; som 

å spise for fort, for mye, for lite eller spise 
til feil tid med feil sammensatt mat. 

Vektreduksjon står oppnevnt som mål 
i mange individuelle planer av helse
messige, gode grunner. Min erfaring er 
at motivasjonen for vektreduksjon ofte 
er mye større for nærpersonene, enn for 
brukerne selv. Da har vi en utfordring. 
Medienes fokus på ulike dietter kan gi 
feilaktig fokus på hva som er gode råd for 
vektreduksjon. For mennesker med 
utviklingshemning er det viktig å bistå 
konkret med hva som er de viktigste 
variablene over tid. Men det aller viktigste 
er å legge til rette for samtaler som handler 
om motivasjon. Hvis man som nærperson 
evner å legge forholdene til rette for at man 
får styrket sin motivasjon, blir prosessen 
styrt av den som har mest bruk for 
prosessen, nemlig den overvektige. Man 
kan likevel tilrettelegge i utstrakt grad for 
en sunn livsstil, slik at man indirekte i et 
miljøarbeid stimulerer til sunne valg. 

Hvordan behandle overvekt
Når en person lider av anoreksi eller 
bulimi, tenker man at det er nødvendig 
å henvende seg til spesialisthelsetjenesten 
for behandling. Det er sjeldent man 

Anne Gro Innstrand spesialist i klinisk psykologi,  
med fordypning i Psykologisk Habilitering.
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behandler en person med anoreksi ved 
å gi dem en kostholdsplan, kaloriteller og 
bevegelsesbegrensete øvelser. Det er 
allment kjent at ved behandling av 
anoreksi må en forstå bakgrunnen for 
lidelsen, sammenhengen mellom følelser, 
tanker og atferd knyttet til mat. 

Når det kommer til mennesker med 
overvekt og ekstrem overvekt, har vi en 
tendens til å glemme at det kan være en 
type spiseforstyrrelse som krever like høy 
grad av faglig kompetanse å behandle. 
Overvektige blir ofte møtt med en 
holdning om at de bare kan ta seg sammen 
og følge en diett. 

Fra ytre til indre kontroll,  
hvordan øke evne til regulering? 
I møte med mennesker med overvekt, 
enten de har utviklingshemning eller 
ikke, bruker jeg det samme behandlings
perspektivet som når jeg behandler 
mennesker med anoreksi. Jeg må bli kjent 
med personens følelsesmessige forhold til 
mat, selvbilde, til personens tanker knyttet 
til mat og videre til atferdsmønsteret rundt 
det å spise. I behandlingen av personer 
med anoreksi legger jeg stor vekt på 
personens evne til å ta ansvar for egen 
behandling. Det er et bedre behandlings
resultat at Trine med anoreksi tar eget 
initiativ til å spise en mandarin, enn at 
hun spiser en hel middag fordi sykepleier 
Linda, som er så flink til å oppmuntre, 
er på jobb. Ut fra de samme prinsippene 
tilrettelegger jeg for at personer med 
overvekt får ansvar for egen vektreduksjon. 
Det er bedre at Lene med ekstrem overvekt 
tar initiativ og ansvar for å redusere fra 
1–1/2 liter cola om dagen, i stedet for at 

hun klarer å kutte ut hele colaen når 
primærkontakten Roar, som er så flink til 
å motivere, er på jobb. 

Spesielt når det gjelder endring av vaner 
som handler om mat, er det viktig at 
personen selv regulerer og styrer 
endringene. Hele den kreative prosessen 
i et omsorgsfullt miljø bør fokusere på 
tilrettelegging for motivasjon, ikke selve 
motivasjonen. Når man tilrettelegger for 
motivasjon, er man bevisst på hvordan 
man selv går fram som rollemodell. 
Ikke drikke cola selv. Ikke røyke sammen 
med en person som har behov for et 
sunnere liv. Handle inn frukt og grønn
saker til hyggelige sammenkomster, ikke 
bagetter eller vafler. Tilrettelegger man 
middager, kan man rådføre seg med 
ernæringsrådgivere slik at middagene 
blir smakfulle og maten ser mye ut på 
tallerkenen. Motivasjonen, når det gjelder 
å endre vaner med hensyn til regulering 
av mat, må komme fra den det gjelder. 
Hvis en person helt uten andre rundt seg, 
føler seg fristet til å spise en avokado på 
brødskiva i stedet for italiensk salat, er det 
sannsynlig at endring av vaner er mer 
varig, og det er det som er målet. Søk 
derfor etter mål som er justert ned i så liten 
grad at det nesten ikke er synlig, men som 
for den det gjelder vil ha effekt over tid. 

Livskvalitet
Har du ansvar for å tilrettelegge et sunnere 
liv for en person, er personens livskvalitet 
det først du skal vurdere. For mange, er 
maten og drikken den største gleden i 
hverdagen. For enkelte er måltidene selve 
fristedet, hvor man har kontroll over det 
som gir tilfredstillelse og glede. Overvekt 
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har ofte sammenheng med kjedsomhet og 
ensomhet. Derfor bør man nøye vurdere 
hva som kan gi personen glede, tilhørighet 
og en følelse av sosialt fellesskap. Det er 
lettere å trekke fram en kostholdsplan enn 
å arrangere en telttur på fjellet, men vi vet 
alle hva vi selv ville valgt!

Det er kjent at anoreksi er tidkrevende 
å behandle, og at prognosen ikke er så god. 
Min erfaring er at overvekt og ekstrem 
overvekt er like tidkrevende å behandle, 
og at behandlingsresultatene er magre. 
Likevel, av helsemessige grunner, vil jeg 
påstå at det er viktig at mennesker med 
utviklingshemming og overvekt, særlig 
ekstrem overvekt, blir henvist til spesialist
helsetjenesten. Slik kan behand lingen bli 
igangsatt på et spesialisert, faglig nivå. 

Mitt siste måltid?
Tenk deg at det er søndag. Du skal 
begynne å slanke deg på mandag. Hva gjør 
det med matinntaket ditt på søndag? Er 
det slik at du spiser litt ekstra mye, i tilfelle 
du skulle sulte i hjel neste dag? Eller spiser 
du litt ekstra mye, siden du skal være så 
flink kommende uke? 

Med kognitive vansker kan det være 
en utfordring å vite når man får sitt neste 
måltid. Enkelte spiser middagen sin som 
om de spiser sitt siste måltid. Dette kan 
oppleves som en realitet selv om man har 
fått middager i 30 år. Likeledes har jeg 
møtt enkelte som forteller at de spiser så 
mye snop som mulig, i redsel for at det er 
siste gangen anledningen byr seg. Dette er 
opplevelser som gjerne blir forsterket i 
perioder hvor man har opplevd at mat blir 
låst inne, eller på annet vis blir forhindret 
i tilgang på mat. 

Det er viktig å formidle til de som 
overspiser, og som smugspiser, at det alltid 
vil bli et neste måltid. Det vil alltid 
komme en ny lørdag hvor vi skal spise 
lørdagsgodt. Denne informasjonen kan 
med fordel gjøres visuell og tydelig. Hvis 
man har hatt opplevelsen av å stå i fare for 
å miste tilgang på mat i 30 år, så må denne 
trenden snues med jevnlige, vennlige 
påminnelser i kanskje like mange år. 

For eksempel:
«Hei Lene, lørdagsgodt skal vi kjøpe hver 
lørdag, uansett hvem som er på jobb, og 
uansett hva som har skjedd i løpet av 
dagen. Du vil alltid få lørdagsgodt, hver 
eneste lørdag resten av livet.»

«Hei Kåre, nå er det middag. Litt senere 
i dag er det kveldsmat. Du skal alltid få 
mat, og du skal alltid bli mett.» 

Det høres kanskje litt rart ut å skulle si 
slike selvfølgeligheter, men tro meg det er 
viktig. Med gode kognitive evner forestiller 
vi oss dette, uten å tenke over at det hjelper 
oss i hverdagen. 

Slutt med slankingen
For mange kan det være begynnelsen på et 
nytt og bedre liv å få lov til å slutte å slanke 
seg. Det kan være et endringsfokus som gir 
bedre selvtillit og øker overskuddet til å 
gjøre andre ting. Før man vet ordet av det 
har det ført til en mer aktiv hverdag og en 
sunnere livsstil. Hvis man ser på hva som 
gir glede og mening i livet uavhengig av 
mat, og øker disse variablene, kan man ha 
lagt gullegget for vektreduksjon. •••
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Ny start – et 
pilotprosjekt for 
utviklingshemmede 
med overvekt 

Sammendrag 
Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO) i Helse 
Bergen har prøvd ut en tilpasset behandling for fire 
personer med lett/moderat utviklingshemming med 
overvekt/fedme. Målet med prosjektet har vært å prøve 
ut en type behandling til pasienter som ønsker å få hjelp 
til å starte en prosess mot livsstilsendring. Prosjektet har 
bestått av 4 faser: planlegging, innleggelse i fire uker, 
oppfølging og evaluering. I prosjektet har pasientene fått 
behandling/oppfølging i en periode på 11 mnd. 

Ved avslutning av prosjektet kan en oppsummere 
med at  alle deltakerne hadde et godt utbytte av tilbudet. 
Etter innleggelsesperioden oppnådde alle nedgang i 
BMI, hadde bedre resultater på gangtester og høy 
motivasjon for livsstilsendringer. I oppfølgingsperioden 
har 2 deltakere hatt videre nedgang i BMI.  
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Innledning
I 2012 fikk Habiliteringstjenesten for 
voksne (HAVO) kvalitetsmidler («såkorn
midler») fra Helse Vest, for å gjennomføre 
«Ny start – et pilotprosjekt for utviklings
hemmede med overvekt». I prosjektet 
foregikk utprøving av individuell  og 
gruppebehandling kombinert med tett 
oppfølging i form av innleggelse i fire uker 
og en oppfølgingsperiode på 10 måneder. 
Målgruppen var pasienter som ønsket hjelp 
til livsstilsendring, som fungerte i gruppe, 
kunne dra nytte av undervisning og 
veiledning, og som hadde et nettverk med 

støttespillere over tid. Hovedmålsetning 
med prosjektet var: Å starte en prosess der 
deltakerne gjennom tilpasset opplegg får 
kunnskap, motivasjon og støtte til jobbe 
med endring av livsstil. For at pasientene 
skulle lykkes i endringsprosessene ble det 
vektlagt at pårørende, ansatte i bolig, 
arbeidsplass og dagsenter (heretter kalt 
nærpersoner) forpliktet seg til aktiv 
oppfølging i hele prosjektperioden. For 
Habiliteringstjenesten var formålet også 
fagutvikling på et felt med mangelfullt 
tilbud. 

Bakgrunn og teoretisk forankring
I oppfølging av pasienter med utviklings
hemning har Habiliteringstjenesten i 
økende grad registrert utfordring med 

overvekt/fedme. For de aller fleste er 
årsaken usunn kost og lite fysisk aktivitet. 
Oddbjørn Hove sin studie (2004) 
«Weight survey on adult persons with 
mental retardation living in the 
community» konkluderer med at 
utviklingshemmede er overrepresentert 
med overvekt, sammenlignet med 
normalbefolkningen. Ved litteratursøk 
og henvendelser til landets voksen habili
teringstjenester og noen rehabiliterings
sentre, fremkom det ikke informasjon 
om behandlingstilbud som er spesielt 
tilrettelagt for denne målgruppen i 
spesialisthelsetjenesten. Helse Bergen har 
en egen poliklinikk for personer med 
overvekt. I møte med dem ble det bekreftet 
et behov for utvikling av kompetanse på 
denne pasientgruppen. Det er sjelden 
aktuelt med operasjoner for denne 
målgruppen, desto viktigere blir det 
å tidlig oppdage og sette i gang tiltak 
ved en negativ utvikling

Ved HAVO er det gjennom flere år 
arrangert livsstilskurs for pasienter, der 
også pårørende og kommunale tjeneste
ytere har hatt en aktiv rolle. Erfaringen var 
at gruppetilbud over en kort periode var 
positivt, men ikke tilstrekkelig til å gi en 
varig effekt. Utfordringer er forståelses og 
lærevansker, noe som medfører at det kan 
være vanskelig å forstå konsekvenser av 

Hovedmålsetning med prosjektet var: 
Å starte en prosess der deltakerne 

gjennom tilpasset opplegg får kunnskap, 
motivasjon og støtte til jobbe med 

endring av livsstil.

Utfordringer er forståelses- og 
lærevansker, noe som medfører at 

det kan være vanskelig å forstå 
konsekvenser av egne valg og følge 
råd om ernæring og fysisk aktivitet.
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egne valg og følge råd om ernæring og 
fysisk aktivitet. 

Kunnskap om sunt kosthold kan 
bidra til å forebygge kroniske sykdommer. 
Endring av kosthold kan bedre helse
tilstanden for dem som allerede har en 
sykdom. Gode mosjonsvaner vil være 
viktig i arbeidet for å oppnå varig vekt
reduksjon. Jobling og Cuskelly (2006) 
hevder at personer med Down syndrom 
ofte utvikler vaner som påvirker deres 
helsetilstand på sikt. Forebygging av over
vekt hos personer med Down syndrom 
krever livslang oppfølging. I undersøkelsen 
gjennomført av Jobling og Cuskelly, svarer 
85 % av personer med Down syndrom at 
de velger mat med høyt fett og sukker 

innhold, 81 % sier de spiser disse 
matvarene hver dag. Undersøkelser utført 
av Rimmer, Braddock og Marks (1995) 
viser at mindre enn 10% av voksne med 
utviklings hem ming, inkludert personer 
med Down syndrom, engasjerer seg i 
fysisk aktivitet minst tre ganger i uken. 
Årsaken til manglende engasjement blir 
beskrevet som mangel på interesser, 
kjedelig, for lat, ingen å trene med, utstyr 
er vanskelig å bruke og treningssenter er 
ikke tilgjengelig (Helle, Hsieh og Rimmer, 
2002). 

Mennesker blir motivert av ulike 
faktorer. Motivasjon er nødvendig for 
læring. Indre motivasjon dreier seg om 
å engasjere seg i en aktivitet for sin egen 

Foto:  Sheepies.

34 – APRIL  2015



skyld. Mennesker som er indre motiverte, 
arbeider med oppgaver fordi de liker det. 
Ytre motivasjon oppstår når mennesker 
utfører en handling ut fra press fra andre. 
Man utfører en aktivitet for å oppnå for 
eksempel belønning eller anerkjennelse. 
Den indre motivasjonen er ofte et resultat 
av tidligere ytre motivasjon (Wormnes & 
Manger, 2005). Når man ønsker å gjøre 
endringer i livsstil og vaner, er Endrings
fokusert rådgivning/ Motiverende samtale 
en ofte brukt metode og kan benyttes 
for å oppnå indre motivasjon til endring. 
Metoden er løsningsfokusert, har åpne 
spørsmål og refleksjoner som verktøy. 
Metoden bidrar i større grad enn vanlig 
samtale til at endring formuleres av 
deltageren selv, og ikke av veileder. 
(Barth,T. 2007). 

Medlemskap i grupper har en 
avgjørende betydning for vår læring og 
utvikling. Vi inngår i mange og ulike 
grupper livet i gjennom. Alle gruppene 
vi deltar i gir oss noe igjen for vår 
deltakelse og dekker områder der vi har 
interesser og behov. Begrunnelsen for bruk 
av grupper i sosial og helsesektoren har 
bl.a. vært at det er et godt praktisk middel 
for å utnytte klientens/pasientens egne 
ressurser bedre, at man skaper former for 
problemløsning som styrket selvaktelsen 
bedre og at man lettere kan finne løsninger 
som er bestemt av og anvendelig for 
klienten selv. (Heap, 1999)

Målgruppe 
Pasientgruppen hadde ved oppstart av 
prosjektet en BMI 3544. 

Andre kriterier for å delta i prosjektet 
var at personen hadde  lett til moderat grad 

av utviklingshemning, hadde tilstrekkelig 
kommunikasjonsferdigheter til å delta i 
samtaler og grupper og var selvhjulpen i 
primær ADL. Det var en forutsetning at 
pasientens nærpersoner var innstilt og 
motivert for å bidra til at pasientene fikk 
den oppfølgingen han hadde behov for i 
alle faser av prosjektet. 2 av pasientene var 
henvist fra Poliklinikk for overvekt, mens 
2 av pasientene allerede var henvist til 
Habiliteringstjenesten og var i gang med 
individuell oppfølging. 

Effektmål 
Målinger ble gjennomført i startfasen, 
underveis og ved avslutning av prosjekt. 
Målingene underveis gav muligheter til 
å fange opp utfordringer og korrigere 
kursen. Det ble benyttet ulike måleindi
katorer som kan deles inn i 3 kategorier: 
Pasientens kunnskap om kosthold, trening 
og helse, forståelse og motivasjon for 
endring og opplevelse av mestring. 
Samtaler med nærpersoner/samarbeids
parter opplevelse av relevant kunnskap før, 
underveis og etter prosjekt. Og registrering 
av kroppslige endringer som blodprøver, 

Det var en forutsetning at pasientens 
nærpersoner var innstilt og motivert 
for å bidra til at pasientene fikk den 
oppfølgingen han hadde behov for 

i alle faser av prosjektet.

Målinger ble gjennomført 
i startfasen, underveis og ved 

avslutning av prosjekt.
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BMI/muskelmasse og endring i kondi sjon. 
Blodsukkermåling ble gjennomført på en 
av pasientene.

Gjennomføring
Fase 1 – Planlegging 
En egen arbeidsgruppe bestående av 
representanter fra Døgnavdelingen, 
Ambulante tjenester, lege og ernærings
fysiolog har bidratt i denne fasen. Aktuelle 
pasienter ble valgt, det ble opprettet 
kontakt med samarbeidsparter, timeplaner 
og prosedyrer for fase 2 ble utarbeidet og 
veiledningsforløp i fase 3 ble planlagt. 
Det ble arrangert en undervisningsdag / 
fagdag om prosjektet, om motivasjons 
og endringsarbeid og Helsedirektoratets 
anbefalinger om kost og ernæring for 
nærpersoner. Det ble utnevnt  en ansvarlig 
fra pasientens kommune som hadde 
ansvaret for oppfølging i etterkant.  
Det ble utført somatisk undersøkelse hos 
fastlege i forkant av innleggelse. Pasientene 
satte egne mål for oppholdet og tiden 
i etterkant, og nærpersonene hadde ansvar 
for at det ble lagt til rette for økt fysisk 
aktivitet og riktig kosthold i pasientens 
hverdag i fase 3. 

Fase 2 – Innleggelse i Døgnavdeling  
i fire uker
Ernæring og fysisk aktivitet
Oppholdet ble organisert og gjennomført 
av et tverrfaglig team bestående av lege, 
klinisk ernæringsfysiolog, vernepleiere, 
hjelpepleiere og ergoterapeut. Pasientene 

hadde andre dag i oppholdet en rutine
sjekk hos lege ved Habiliteringstjenesten. 
Fokuset under oppholdet var trening, 
ernæring, samhandling, mestring og glede. 
Ernæringsfysiolog hadde utarbeidet 
individuelle kostplaner som var retnings
givende for hver enkel pasient og det ble 
lagt opp til 4 hovedmåltider. Maten ble 
satt på bordet og personalet veiledet i 
mengde med bakgrunn i de individuelle 
kostplanene. For eksempel der kostplanen 
sa 2 skiver, et glass juice osv. Dette 
fungerte greit. 1. uke i «bli kjent fasen» 
tilberedte personale alle måltider. Deretter 
ble arbeidsoppgavene ved matlaging 
fordelt mellom personalet og gruppe

medlemmene på omgang. Det viste seg 
at tillaging av mat ble et sosialt samlings
punkt også for de som ikke hadde opp
gaver. Det ble mye latter og moro. 
Nye matretter og matvarer ble introdusert. 
Det viste seg at smaking på ny mat ga 
en smitteeffekt som førte til at flere tok nye 
og sunnere valg. Hver lørdag var en av 
aktivitetene å gå på tur, deretter å kjøpe 
snacks på butikken. De valgte sunnere 
varianter som ble introdusert av personale. 

I ukedagene var det lagt opp til to 
treninger pr dag, i helgene en treningsøkt. 
Det var viktig å skape trygge utprøvings
situasjoner og motivere til positive 
mestringsopplevelser, men det var også 
viktig at pasientene hadde sosial gevinst 

Pasientene satte egne mål for 
oppholdet og tiden i etterkant

tillaging av mat ble et sosialt 
samlings punkt også for de som 

ikke hadde opp gaver. Det ble 
mye latter og moro. 
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gjennom fellesskap med de andre 
deltakerne. Pasientene var med på å 
planlegge noen av aktivitetene utenfor 
huset, for eksempel kino, bowling og valg 
av turområder. 

Undervisning og motiverende intervju
Hver formiddag i ukedagene var det 
undervisning i tema knyttet til endrings
arbeid, motivasjon, ernæring og trening. 
Hensikten var å motivere pasientene til 
å gjøre endringer i sine kostvaner som er 
praktisk mulig å gjennomføre i hverdagen. 
Hver undervisning bestod av  samtaler, 
diskusjoner og aktiviteter. Undervisningen 

var godt planlagt og strukturen på hver 
samling var likt oppbygd. Det ble laget 
referat hver gang, det ble gjennomgått ved 
neste samling og alle fikk kopi. Dette 
fungerte som repetisjon. Pasientene fikk 
egen perm der alle referater, oppskrifter 
og skjema ble samlet. Til en av under
visningstimene kom en erfaren bruker som 
deltakerne kunne identifisere seg med. 

Foto: Sheepies.

Pasientene fikk egen perm 
der alle referater, oppskrifter og 

skjema ble samlet.
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Hun fortalte om sine erfaringer og ga 
gode råd om hvordan hun hadde gått ned 
i vekt. Noen av hennes råd var å ta ansvar 
for eget liv, ha personale tilstede under 
trening, spise riktig og bli mett, følge 
detaljert kostplan og ukeplan. Flere ganger 
i prosjekt perioden refererte pasientene fra 
informasjonen den erfarne brukeren hadde 
gitt.

Miljøterapeut med videreutdanning 
i motiverende intervju gjennomførte tre 
enesamtaler med pasientene. Fokus i 
samtalene var motovasjon til endring ved 
å skissere små trinn på veien til et mål. 
Mestring var viktig. For å måle motivasjon 
ble det brukt en skala med tegning av fjes, 
jo høyere på skalaen jo blidere fjes. Det ble 
utarbeidet en kontrakt med den enkelte, 
med korte og konkrete målsettinger. 

Her fikk noen en liste med gode vaner de 
kunne velge fra, andre klarte å definere 
målsettinger på egen hånd. Kontrakten ga 
videre beskrivelse av hvordan de skulle nå 
målene sine, hvem de trengte hjelp av og 
hvordan de ønsket at hjelpen skulle gis. 
På første møtet var også pårørende/
boligpersonal med. I siste samtale før 
utskriving, definerte deltakerne mål for 
oppfølgingsperioden. 

Epikrise/oppfølgingsplan 
Etter avsluttet opphold ble det utarbeidet 
en epikrise eller oppfølgingsplan som 
inneholdt råd om kosthold og aktiviteter, 
samt måloppnåelse og konkrete tiltak som 
pasientene skulle følge opp lokalt. Det ble 
også skrevet avslutningsrapport som ble 
sendt pasient, bofellesskap og henvisende 
instans (lege). For at pasientene skulle 
videreføre sin nye kunnskap ble det viktig 
at nærpersonene og tjenesteyterne ble 
informert om ny kunnskap og viktigheten 
av å videreføre gode vaner. Det ble avholdt 
utskrivningsmøte der fastlege, foresatte og 
tjenesteytere i kommunen deltok.

Fase 3 – Oppfølging i hjemmemiljøet 
Alle fikk med seg oppfølgingsplanen og 
«Boka Mi» som skulle være et verktøy/
hjelpemiddel for å bruke den lærte kunn
skapen de neste 10 månedene. Den inne
holdt blant annet deres individuelle 
kostplan, referat fra undervisningen og 
tips om sunne alternativer til «lørdags
godt». Pasientene fikk rekvisisjon til 
kommunal fysioterapeut da HAVO mente 
det var nyttig at pasientene fikk kyndig 
oppfølging i forhold til fysisk trening for 
å få en bedret livskvalitet. I løpet av de Foto: Kidd O’cone.
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10 måneden oppfølgingen varte ble det 
gjennomført 3 gruppesamlinger. Formålet 
med samlingene var å vurdere om planen 
ble fulgt etter hjemkomst. Om det hadde 
oppstått utfordringer mht. kost og fysisk 
aktivitet og hvorvidt en hadde funnet 
strategier for å løse utfordringene. Det var 
erfaringsutveksling og til videre plan
legging. Etter 10 måneder, da prosjektet 
var slutt, ble det avslutning med utlevering 
av diplom og gaver, samt måling av 
kroppsvekt etc.

Målbare resultater 
Etter fire uker i Døgnavdelinga hadde 
alle fire pasientene bedre resultat på 
gangtest og BMI. Pasientene hadde økt 
sin kunnskap om kroppens funksjoner, 
sykdomslære, hygiene og tannhelse. 
I tillegg hadde de fått ny kunnskap om 
sunn kost og alternative måter å holde seg 
i fysisk aktivitet. Målinger i slutten av 
prosjektet (Fase 3 – desember 2013) viser 
at to av pasientene har hatt ytterligere 
nedgang i vekt, mens to hadde samme 
vekt som i starten av prosjektet. Den ene 
pasienten har gått fra kategori svært 
alvorlig fedme til alvorlig fedme, en annen 
fra alvorlig til moderat fedme. Alle fire 
hadde stor framgang på gangtest. En 
av pasientene hadde diabetes og målte 
blodsukker morgen og kveld. Ved start 
på prosjektet var verdien langt over det 
som er anbefalt. Etter hvert i fase 2 – 
innleggelse ble verdiene lavere og i slutten 
av oppholdet var verdiene innenfor 
anbefalt området. I fase 3 – oppfølging 
i hjemmemiljø viste det seg at verdiene 
gikk opp igjen til utgangspunktet. Dette 
viser at matinntak og regel messig fysisk 

aktivitet har stor innvirkning på 
blodsukkeret. 

De motiverende samtalene varte  
i 15–20 minutter, og for de fleste var dette 
tilstrekkelig. For to av pasientene fungerte 
prinsipper for motiverende samtale veldig 

godt. For de to andre var samtalen mindre 
åpen, og mer styrt. Årsaken er at 
motiverende intervju som metode krever 
et høyt refleksjonsnivå, og dette kan opp
leves krevende for enkelte. Videre viste det 
seg at de som hadde varierende motivasjon, 
hadde noe svakere resultater enn de som 
hadde stabil motivasjon. For en av pasien
tene var det usikkerhet om forståelsen for 
smilefjesskalaen. Med kontrakten ble det 
enklere å være konkret og følge opp 
hvordan det hadde gått med de målene 
de hadde satt seg. 

For pasientene var det viktig at all 
aktivitet ble utført sammen med de andre 
deltakerne. Fellesskapsfølelsen og det 
sosiale betydde mye for alle. Etter hvert 
ble de mer modige og tok initiativ til å ta 
ordet i gruppen. Pasientene snakket 
sammen om livene sine, utfordringer 
og vanlige dagligdagse ting. De delte sine 
erfaringer og motiverte hverandre. 
Et eksempel var en deltaker som jobber 

For to av pasientene fungerte prinsipper 
for motiverende samtale veldig godt.

For pasientene var det viktig at all 
aktivitet ble utført sammen med de andre 

deltakerne. Fellesskapsfølelsen og det 
sosiale betydde mye for alle.
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i kantine. Hun hadde flere gode råd om 
hygiene på kjøkkenet som de andre lærte 
av. Et annet eksempel på gruppeeffekt var 
turgåing der flere tok ekstra i for å holde 
tritt med de andre. 

I selvrapportering ved prosjektslutt 
kommer det fram at flere har innført 
sunnere matvaner, at de ser etter og velger 
nøkkelhullprodukter/grovhetsskala 3 av 4 
er mer i fysisk aktivitet og har motivert 
andre i bofellesskapet til trening.  
Nærpersoner kunne, første uker etter 
innleggelse i døgnavdelingen, fortelle at 
pasientene viste i det daglige at de hadde 
fått ny kunnskap og generaliserte denne 
i eget hjemmemiljø.

Utfordringer i oppfølgingsfasen 
Gammel vane er vond å vende, heter et 
gammelt ordtak. Det kan være vanskelig 
å endre på gjentatte regelmessige vaner og 
dette har vist seg å være utfordrende også 
for pasientene i prosjektet. Spesielt har 
tilgang og inntak av mat ført til vansker 
i forhold til målsetninger. Å endre livsstil 
og spisevaner tar lang tid. 

En kjent utfordring ved livsstilsendring 
er å opprettholde motivasjonen i det 
daglige. For personer med utviklings
hemming  er valgsituasjoner spesielt 
vanskelig, da konsekvenser av handlinger/ 
valg ikke alltid er lett å forstå siden en ikke 
ser synlig effekt der og da. I oppfølgings
fasen har det for noen av pasientene vært 
vanskelig å motivere seg og følge de rådene 
og ny kunnskap som ble gitt. Erfaringer 
fra prosjektet viser også at noen pasienter 
har fått muligheten til å delta på ulike 
aktiviteter, gå på turer, svømming, men at 
de har valgt det bort. Det kan for noen 

oppleves som masing eller krav. Mange 
får ikke individuelle tjenester og er 
avhengig av å si ja til tilbud om aktiviteter 
på tidspunkt som ikke passer så godt, men 
er tilpasset flertallet. 

De gode resultatene etter fase 2 – 
innleggelse i døgnavdelingen viser at 
tett oppfølging og daglig motivering er 
viktig for å gjøre en endring. I fase 3 – 
oppfølgingsfasen var pasientene tilbake 
i sitt hjemmemiljø. Pasientene har her 
forskjellig oppfølging fra foreldre og 
tjenesteytere og resultatene etter 10 mnd. 
viste ikke samme positive utvikling. Her så 
vi at pasienten sin motivasjon og tilgang til 
penger og mat var avgjørende. Nærhet, 
tilgjengelighet og oppfølging til personal
gruppen når behovet er der er også et 
viktig element. 

Nytteverdi for Habiliteringstjenesten 
Prosjektet har vist at pasientene i denne 
gruppen kan ta ansvar for egne liv dersom 
tilbudet er individuelt tilrettelagt og 
løsningsfokusert med hensyn til konkrete 
råd og tiltak. Forutsetningen er godt 
forberedelsesarbeid, godt samarbeid med 
pasienter og nærpersoner og  tett 
oppfølging. Det viste seg å være viktig 
at pasienten kunne nyttiggjøre seg de 
motiverende samtalene og evnet å 
reflektere over konsekvensen av egne valg 
på lang sikt. Gruppetilhørighet, humor, 
glede, variasjon og introduksjon av nye og 

Gruppetilhørighet, humor, glede, 
variasjon og introduksjon av nye og 
lystbetonte aktiviteter var en viktig 

suksessfaktor.
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lystbetonte aktiviteter var en viktig 
suksessfaktor. Opplevelsen av fellesskap 
kommer også til syne ved at pasientene har 
fortsatt å holde kontakten etter prosjektets 
avslutning 

I tillegg til å få bekreftet at målgruppen 
kan gjøre seg nytte av et tilpasset tilbud, 
har Habiliteringstjenesten fått erfaring 
med å bruke måleresultater i kvalitets
arbeid og ved utvikling av nye tilbud. 
Et gruppetilbud for livsstilsendring har 
vist god effekt og bør videreføres, men  
Habiliteringstjenesten trenger samarbeid 
med ernæringsfysiolog og spesialister som 
har spisskompetanse på denne type 
behandlingstilbud og medisinsk kompe
tanse på overvekt. Det er i tillegg behov 
for forpliktende avtaler med førstelinje
tjenesten spesielt i oppfølgingsfasen (f.eks. 
fastlege, Frisklivssentraler, fysio/eller 
ergoterapitjenesten e.l.). 

Konklusjon 
Gjennom prosjektet har en begrunnet, 
utviklet, prøvd ut og beskrevet en 
tverrfaglig intervensjon for personer med 
utviklings hemning og alvorlig overvekt/
fedme. Disse har behov for en spesiell 
tilnærming for å kunne nyttiggjøre seg 

behandlings tilbud. Resultatet viser at 
pasientene har fått økt bevissthet om egne 
vaner og fått økt kunnskap om å endre 
egen livsstil. For noen av pasientene har 
det vært en stor utfordring å endre vaner 
både med kosthold og fysisk aktivitet. En 
viktig faktor for å lykkes er den støtten og 
oppfølgingen som familie og nærpersoner 
yter. Skal nye vaner hos pasientene ha 
varig effekt vil det være viktig med 
struktur, rammer og systematisk 
oppfølging over tid. •••

Omtaler av prosjektet: HelseBergen sine 
nettsider (http://www.helsebergen.no/no/
nyheter/Sider/fekknystart
gjennomproveprosjektmotovervekt.aspx)
 
Infoposten i Bergen Kommune
https://www.bergen.kommune.no/bk/
multimedia/archive/00189/Infoposten_
februar__189325a.pdf)

Resultatet viser at pasientene 
har fått økt bevissthet om egne 
vaner og fått økt kunnskap om 

å endre egen livsstil.
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Over andres 
terskler 
– dilemmaer i hjelperrollen
Lars Gunnar Lingås, dr. phil., førsteamanuensis  
ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold 

Tekst: Sølvi Linde

Lingås åpner med å spørre forsamlingen om de 
husker den første filmen om Elling. Det er en 
scene hvor Kjell Bjarne og Elling har flyttet inn i 
en kommunal bolig, en slags vernet bolig. Der får 
de besøk av «han fra kommunen»! «Den scenen 
opplever jeg som en veldig fin illustrasjon på følelsene 
av å være herre i eget hus, noe i hvert fall Elling 
er veldig opptatt av, der han henger opp bilder av 
Gro Harlem Brundtland og andre affeksjonsverdier 
i leiligheten». 

Selvbestemmelse – til besvær?
SOR konferanse i Bergen 24. og 25. april 2014

42 – APRIL  2015



Elling og Kjell Bjarne har fått sitt eget 
hjem, men hvem bestemmer i dette 
hjemmet? Er det dem som bor der, er de 
verter når «han fra kommunen» kommer 
på besøk, eller er det denne fagpersonen 
som har det avgjørende ordet? Lingås setter 
samtidig fokus på at det ikke er så lett å 
være «han fra kommunen» heller, han som 
skal på inspeksjon og tilrettelegge dette 
hjemmet. 

Tøssebro har evaluert den store 
ansvarsreformen til, i første rekke, å være 
en boligreform. Det er stadig diskusjoner i 
kommuner og organisasjoner om hvordan 
disse boligene skal tilrettelegges. Hvis de 
samlokaliseres, hvor individuelt tilpasset er 
de da? Hvor institusjonspreget blir det hvis 
man danner små landsbyer, små kollektiv 
eller små boligenheter innenfor ett 
område? Blir ikke dette også en diskusjon 
om inkludering? De store institusjonene er 
nedlagt. Utviklingshemmede er tilbake i 
samfunnet, men er de integrerte? Har de 
sosial omgang med andre i samfunnet: i 
boligen, i fritidssysler, i bruk av offentlige 
tjenester, i arbeid osv.?

Lingås snakker om rollen som hjelper i 
andres hjem og hvordan det kan oppleves 
for dem som mottar hjelpen. Han sier: «Et 
hjem skaper en slags tilhørighet, en identitet. 
Da jeg hadde foreldre i live snakket jeg om at 
jeg skulle reise « hjem til jul», og da forlot jeg 
jo mitt eget hjem, men det var liksom deres 
hjem som var mitt hjem». Identitet knyttet 
opp mot begrepet «hjem» kan bli litt 

frynsete, hvis det er snakk om et 
tilrettelagt tilbud i en bolig som 
kommunen eier og som en bor i mer eller 
mindre på nåde, ut fra et behov noen 
andre har definert.

De uforenelige rollene
Er det å leie en bolig hos kommunen et 
ordentlig hjem, sammenlignet med det å 
eie egen bolig? «Ja» sier Lingås, «hvis en har 
en tilhørighetsfølelse, hvis man, som Elling, 
har med seg bilder av både Gro og moren sin, 
hvis en føler at her hører jeg til, så blir det et 
hjem». Med et hjem følger terskler, terskler 
som hjelperen må passere, terskler som 
handler om intimitetssfærer, om integritet 
i mer psykologisk forstand. 

Lars Gunnar Lingås. Foto: Mikkel Eknes

Et hjem skaper en slags tilhørighet,  
en identitet
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Det er ikke bare fysiske terskler, som 
passeres når hjelperen tråkker inn i en 
annens hjem, en annens privat sfære, men, 
psykologiske terskler som innebærer en 
vanskelig hjelperolle.

Vi har mange begreper på disse rollene. 
Et begrep som selvfølgelig gjennomsyrer 
lovverket, er tjenestemottaker, og at de 
som jobber i dette feltet, er tjenesteytere. 
Samtidig er hjelperne profesjonelle, og de 
som mottar hjelpen er legfolk. De kan ha 
en klientrolle eller en pasientrolle. Lingås 
fortsetter: «Pasientrollen er interessant, ordet 

pasient har en herlig dobbeltbetydning, det 
betyr både den som holder ut og den som 
lider. Klientrollen er litt mer problematisk, 
fordi den er så stigmatisert, i likhet med 
brukerbegrepet som også etter hvert er blitt 
stigmatisert. Ordene forandrer seg etter hvert 
som vi bruker dem i kontekster som gjør at de 
får nytt innhold.» 

På en annen sider er det å være bruker av 
en tjeneste helt greit, det gjør de fleste av 
oss her. Samtidig er man en borger. Kjell 
Bjarne og Elling var borgere og brukere av 
tjenester. Også «han fra kommunen» 
hadde flere hatter. Det å skulle være gjest i 
en annens hjem og samtidig utføre sine 

profesjonspregede tjenester, er to roller som 
vanskelig lar seg forene. Den ene parten får 
altså det vi kan kalle bruker/klient/
tjenestemottakerrolle, som kan oppleves 
som en følelse av avmakt, av å være prisgitt 
andre. Samtidig følger det en 
vertskapsrolle av det å ta i mot andre 
mennesker i eget hjem. Mange kan synes 
det er vanskelig å vite hvor mye vertskap de 
skal være for dem som kommer for å gi 
dem hjelp i eget hjem. 

Å være utøver av profesjonelle tjenester 
i andres hjem er en formell maktposisjon 
som kan brukes med ydmykhet, men som 
også kan misbrukes. Hjelperrollen 
kjennetegnes av etiske dilemmaer der 
forventningen til hva en skal være, eller 
også gjøre, gjerne står i motstrid. Det kan 
være situasjoner der pårørende blander seg 
og uttrykker andre interesser enn den som 
brukeren uttrykker. Det kan være naboer 
som har andre interesser enn den som bor 
der, et ikke ukjent fenomen i bofellesskap. 
Som hjelper kan man komme opp i 
situasjoner der man må velge side for en 
av partene. 

Et annet dilemma er hvordan du selv, 
som hjelper, definerer din rolle. Lingås 
mener forventningene til hjelpere på dette 
feltet er motstridende, doble, uklare og 
diffuse. Noen kan ha forventninger om at 
du er en betalt «venn». Det kan gjøre at det 
profesjonelle i rollen viskes litt ut, fordi 

forventningene til hjelpere på dette  
feltet er motstridende, doble,  

uklare og diffuse.

Ordene forandrer seg etter hvert som  
vi bruker dem i kontekster som gjør  

at de får nytt innhold.

Med et hjem følger terskler, terskler som 
hjelperen må passere, terskler som 

handler om intimitetssfærer, om  
integritet i mer psykologisk forstand.

44 – APRIL  2015



vennskapsrelasjonen uttrykkes tydeligst i 
disse forventningene. Det kan være 
forventningene om at du i første rekke er 
en hushjelp, en som utfører praktiske 
gjøremål, mens forventningene fra deg selv 
og andre i feltet er profesjonalitet. Og hva 
innebærer det i slike sammenhenger? Hvis 
man forventes å være for mye venn, kan 
det forstyrre yrkesutøvelsesrollen. Hvis 
man forventes å være for mye praktisk 
hushjelp, kan det gå ut over de gode 
samtalene. Det behøver ikke å gjøre det, 
ofte er de gode samtalene nettopp 
understøttet av at man gjør ting sammen. 
Men ikke desto mindre er disse forvent

ningene ofte så diffuse at man kan bli i tvil 
om hva en skal gå inn i. 

Skal jeg påta meg den og den funksjonen, 
eller skal jeg ikke gjøre det? Skal jeg bare 
gjøre jobben min og si, dette er mitt bord, 
alt det andre er ikke mitt bord. Lingås 
hevder at det er gode grunner for den 
enkelte hjelper å jobbe med slike dilemmaer 
i hjelperrollen. Han sier: «Man må avklare 
hvilke forventninger man vil svare på. Jeg 
tror at jo tydeligere man er på å være proaktiv, 
altså i utgangspunktet si; dette er min 
funksjon, dette er min rolle. Jo tydeligere man 
er overfor alle disse forventningene, jo mindre 
rollekonflikter får man». 

Foto: Kaja Owren.
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Mål/middelkonflikter
På nasjonal basis har vi det vi kan kalle 
mål/middelkonflikter. For eksempel er det 
en sentral målsetning at alle skal ha arbeid. 
Både her i landet og i andre land skorter 
det på gode arbeidsplasser. 

Utviklingshemmede får ikke delta i 
arbeidslivet, de får ikke jobb, ikke en gang 
tilrettelagte jobber. Vi har et stort 
sysselsettingsproblem, og dessverre viser 
nye undersøkelser at pilen peker gal vei. 
Det er stadig færre som får meningsfylt 
arbeid. Det er et typisk eksempel på et 
fenomen der listen er lagt høyt, mens 
virkemidlene er preget av samfunnets 

et fenomen der listen er lagt høyt,  
mens virkemidlene er preget av 

samfunnets egentlige syn. 

egentlige syn. En kan jo spørre hva en 
skal gjøre for å nå disse høye målene, men 
Lingås mener det viktigste er å se på 
spriket mellom mål og midler. «Enten får 
man senke lista ned på et realistisk nivå og si 
at vi rekker ikke annet, vi har ikke ressurser 
til mer, det er dette vi kan tilby. Eller så må 
man virkelig brette opp ermene og finne 
andre tilgjengelige og ønskelige virkemidler 
for å nå målene. I lengden vil et felt som 
dette ikke kunne leve med et så voldsomt 
sprik mellom mål og midler».

Et annet eksempel er mål/middel

konflikt i den konkrete hjelperrollen, 
hvordan skal hjelpen dimensjoneres? Et 
mål med all habilitering og rehabilitering 
er hjelp til selvhjelp. Den det gjelder skal 
klare seg selv mest mulig i hverdagens 
gjøremål og funksjoner. Men som Lingås 
sier: «Av og til blir det bankende, varme 
hjertet litt for blødende hos den som gir hjelp. 
Så vi hjelper med ting som den andre faktisk 
kan klare selv, og da hjelper man den andre 
til hjelpeløshet. En avlæres ting man egentlig 
kan eller er i stand til å lære, en blir passiv 
mottaker, og kommer i stedet inn i et 
avhengighetsforhold til den som yter hjelp. 
Det er en misforstått form for hjelpegiving».

Lingås er opptatt av at vi skal prøve å 
realisere alle de verdiene som samfunnet 
legger inn i formålsparagrafer, utredninger 
og etiske retningslinjer, ikke la dem bli 
sovende, vakre pynteord.

Tjenestene vi gir skal fremme likeverd 
og likestilling, det skal fremme folkehelse 
og vi skal ha en ekte inkludering. Vi skal 
rehabilitere og habilitere, vi skal hjelpe til 
selvhjelp, og de som er virkelig trengende 
skal få god omsorg og lindring.

Lovfestede rettigheter
Han trekker fram de rettighetsorienterte 
lovfestede verdiene, for eksempel at 
rettssikkerhet ivaretas i forbindelse med 
tvang. Personvernet, at vi ikke slarver om 
private forhold. At selvbestemmelsesrett 

vi skal prøve å realisere alle de  
verdiene som samfunnet legger inn i 
formålsparagrafer, utredninger og  
etiske retningslinjer, ikke la dem bli 

sovende, vakre pynteord.

Utviklingshemmede får ikke delta  
i arbeidslivet, de får ikke jobb, ikke en  

gang tilrettelagte jobber.
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er forstått som informert samtykke. At vi 
husker at de universelle menneske rettig
hetene gjelder alle mennesker, også barn 
og mennesker med funksjonshemning. 
Han sier: «Vi har en tendens til å tro at de 
universelle menneskerettighetene bare gjelder 
for dem vi kan kalle kompetente, modne, 
voksne mennesker. Det er en gal tankegang, 
menneskerettighetenes grunntanke er jo at 
menneskeverdet som menneskerettighetene 
skal beskytte, er iboende i oss alle».

Vi har også verdier som i større grad er 

knyttet opp til profesjonsutøvelsen. At vi 
tar brukermedvirkning på alvor, at vi 
samordner tjenester og samhandler etater 
og organer imellom, at vi er tilgjengelige, 
at omsorgen ikke ligger for langt unna, at 
den er individuelt tilpasset og differensiert, 
og at den er basert på frivillighet. Lingås 
mener det er nødvendig at hjelpere noen 
ganger blir insisterende, og i blant tvinger 
hjelp på folk, ikke minst er det sunt at vi 
faktisk kaller det vi da gjør for tvang. Han 
er skeptisk til noen av våre naboland som 
kaller dette omsorg og velferd eller «vård», 
når man egentlig snakker om tvang. Han 
hevder: «Det er bra at Norge jobber seriøst 
med at all tvangsbruk skal være legal og 
rettssikkerhetsregulert. Bare vi husker at 
tvang ikke er et mål, ikke er en verdi, det er 
et unntak fra en verdi».

Foto: Kaja Owren.

Vi har en tendens til å tro at de  
universelle menneskerettighetene bare 
gjelder for dem vi kan kalle kompetente, 

modne, voksne mennesker.
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«Hvis alle verdiene trakk i samme  
retning, så ville vi aldri tenke over  

at vi hadde noen problemer  
av etisk karakter».

De skjulte verdiene, antiverdiene 
Han er også opptatt av antiverdiene, det vi 
ikke snakker om, ikke tar opp i 17. mai
talene eller setter i formålsparagrafene eller 
i utredningene. Det som ikke er verdier i 
egentlig forstand, det vi skammer oss over, 
verdier i gåseøyne, det som styrer våre 
handlinger enten vi liker det eller ikke. 

Lingås har satt opp fem slike 
antiverdier: 
•  Verdien av at omsorg skal være billigst 

mulig. 
•  Mennesker som ikke gjør nytte for seg 

må koste minst mulig for samfunnet.
•  Verdien av at samfunnet skal være mest 

mulig effektivt, alle ineffektive elementer 
bør skjermes fra det effektive, pulserende 
nærings og samfunnsliv.

•  Verdien av at vi helst vil slippe å se dem, 
da slipper vi også å tenke på dem, ute av 
syne, ute av sinn.

•  Verdien av at fagfolkene, vernepleierne, 
assistentene og hjelpefolka, de 
profesjonelle, tar seg av dem, så  
slipper vi.

Han spør: «Og kanskje mer enn vi liker 
å tro, kommer de skjulte verdiene ofte fram 
mellom linjene, ut mellom sidebeina, og det 
preger oss. Dere som jobber i fattige 
kommuner, hvor mye preges dere av at 
økonomisk, administrativt språk i 
kommunale beslutninger forplanter seg 
nedover i rekkene? Først til ledelsen på 
Rådhuset for tjenesten, så til lederne for de 
enkelte tjenestene og etter hvert kanskje 
også dessverre, til miljøterapeutene, i den 
grad at det begynner å prege fagspråket?»

Lingås formaner hjelperne i salen: «Dere 

må gjøre en jobb for å bevare det faglige 
etiske språket som dere er flasket opp med, 
ikke la dere bli ødelagt av at tankestruk-
turene deres blir farget av det teknisk, 
økonomisk, administrative språket. Vokt dere 
for det! Det er i dette språket de skjulte 
verdiene pipler fram»

De manifeste verdiene Lingås 
presenterte først; målene, rettighetene, de 
gode måtene å jobbe på, kommer dessverre 
og helt opplagt, på kollisjonskurs i 
hverdagens gjøremål. «Sånn er livet!» sier 

Lingås. «Hvis alle verdiene trakk i samme 
retning, så ville vi aldri tenke over at vi 
hadde noen problemer av etisk karakter». 
Men det er nettopp når disse verdiene 
kommer på kollisjonskurs at vi er nødt til å 
snakke sammen, snakke om hvilken verdi 
som er viktigst i denne situasjonen? 
Hvordan skal disse verdiene rangeres i 
forhold til de tjenestene vi utøver? Vi må 
bli bedre på etisk refleksjon, og implisitt i 
den etiske refleksjonen er også viljen til å ta 
ansvar for de valg man treffer. Ikke flykt, 
ikke legg ansvaret på andre, men ta det 
ansvaret man bør ta i situasjonen.

Avhumanisering
Hva er forutsetningene for at det finner 
sted mye uetisk virksomhet? Hva er 
forutsetningen for uetisk handling? Lingås 
snur problemstillingen på hodet: «Når 
man i hjelperrollen fristes til å gjøre lettvinte, 
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uforsvarlige, etisk uforsvarlige ting, da har vi 
en usedvanlig effektiv mekanisme for å 
legitimere våre handlinger. Vi gjør den 
andre til noe annet enn et menneske. Vi 
avhumaniserer for å legitimere våre uetiske 
handlinger». Han trekker fram tre typer 
avhumanisering. Den som ganske 
sjokkerende dokumenteres i Halvor 
Fjermeros bok «Åndssvak». Om hvordan 
en i tidligere tider demoniserte mennesker 
med utviklingshemning. Hvordan man på 
Martin Luthers tid kalte dem «djevelbarn», 
«sjelløse og åndesløse vesener», som det 
ikke var verd å bruke tid på, som helst 
burde styrtes i elven. Demonisering har 
dessverre en lang og tradisjonsrik historie i 
Europa. Handlinger der en gjemmer unna, 
fjerner, tilintetgjør eller utsetter mennesker 
for aktiv dødshjelp har vært legitimert av 
demonisering. Dette har vi jo sluttet med 
sier vi, ja vel, har vi det? Lingås lurer på om 
vi ikke fremdeles har det han kaller en 
«demonisering light». Det er av typen 
stigmatiserende bannskap; «Den jævla 
fyren, hun satans jenta…, den typen, ikke 
sant, hvis det er noe de gjør som vi ikke liker, 
kan vi uthule menneskeverdet ved å sette en 
stigmatiserende bannskap i pannen på dem». 

Den andre formen for avhumanisering 
er rangering av menneskeverdet, at noen er 
mer verdt enn andre, stikk i strid med 
menneskerettighetstenkningen. Vi kjenner 
det igjen fra rasisme og sexisme, men også 
det relativt nye begrepet alderisme. En 

diskrimineres på grunnlag av noe som ikke 
har med saken å gjøre. Du stigmatiseres 
fordi du tilhører en gruppe. Det var jo et 
fantastisk opprør Grundtvig gjorde i 
Danmark da han sa, jo så menn, de har 
ånd, de har sjel, de er blott svakere i ånden 
enn oss andre. Derav ordet åndssvak. Men 
vi snakker om en rangering; de er svakere i 
ånden enn oss andre. 

Det som i dag er mest utbredt er nok 
verken rasisme eller sexisme, men å gjøre 
den andre til et objekt. Jeg er subjektet som 
handler, hjelper, og den som mottar 
hjelpen er objektet. Objektivering har 
mange utgangspunkter, en kan gjøre den 

andre til en ting, en vare. Det som kanskje 
er mest utbredt er å redusere mennesket til 
det som «feiler det», og redusere mennesket 
til egenskapen. Heldigvis snakker vi i dag 
oftere om mennesker med utviklings
hemning, eller mennesker med psykiske 
plager. Altså mennesket først, så 
diagnosen. Det er et framskritt. Likevel 
bør vi være kritiske til å bruke diagnoser 
som utgangspunkt for identitet, mener 
Lingås: «I Norge brukes ordet helt feil, 
på gresk betyr diagnoses å forstå tvers i 
gjennom. Skal jeg stille en diagnose prøver 
jeg å forstå så mye som mulig om dette 
menneskets unike, spesifikke plager og 
problemer. Men her blir diagnostis brukt 
rett og slett som kategorisering. Altså det å 
få en diagnose betyr å få en tilhørighet til 
en gruppe. Det blir problematisk dersom 

Vi gjør den andre til noe annet enn et 
menneske. Vi avhumaniserer for å 
legitimere våre uetiske handlinger

Det som kanskje er mest utbredt  
er å redusere mennesket til det som  

«feiler det»
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En hjelper skal vise innlevelse og  
empati, det er en vanskelig kunst.

tilhørighet til gruppa så å si, overtar 
forståelsen av individet, vi blir opptatt av 
å redusere mennesket. Med andre ord, 
kategoriseringens og diagnostiseringens felle 
er at egenskapsforståelsen av den enkelte 
overtar helhetsforståelsen av den enkelte. 
Og det er dette vi kaller et reduksjonistisk 
menneskesyn, vi reduserer mennesket til det 
som feiler det. 

En annen felle vi kan gå i, er å gjøre 
mennesket til instrument, til redskap for 
andre formål. Det instrumentalistiske 
menneskesynet er preget av at formål 
utenfor den det gjelder, styrer de 
handlingene vi gjør og det synet vi har på 
den andre. Et eksempel på det kan være 
treningsprogrammer som blir så fokusert 
på treningens mål at man glemmer 
mennesket som skal trene. Glemmer å 
spørre om vedkommende har et godt liv? 
Det er etisk problematisk dersom målet om 
å lære noe, slutte med noe eller begynne 
med noe blir et formål som løsrives fra 
forståelsen av mennesket selv. Lingås mener 
at vi som gode hjelpere må unngå 
demonisering, rangering av menneskeverd 
og objektgjøring av den andre. «Si til deg 
selv, den jeg skal hjelpe er alltid et subjekt i 
sitt liv og det subjektet skal jeg ta på alvor som 
et handlende, tenkende, drømmende, villende 
menneske. Det er ikke jeg som skal gjøre noe 
med den andre, vi skal gjøre noe sammen. 
Objektet er det vi skal gjøre sammen, men vi 
to er subjekter i relasjonen» 

Lingås understreker det han har sagt 
ved å trekke fram sitater fra sine to 
yndlingsforfattere: 

... al sand Hjælp begynder med en Ydmygelse; 
Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, 
han vil hjælpe, og herved forstaa, at det at 
hjælpe er ikke det at herske, men det at tjene, 
at det at hjælpe ikke er at være den 
Herskesygeste men den Taalmodigste, at det 
at hjælpe er Villighed til indtil videre at finde 
sig i at have Uret, og ikke at forstaa hvad den 
Anden forstaar.  Søren Kierkegaard

Og:
«Ingen har noen gang med et annet menneske 
å gjøre uten å holde en del av dets skjebne i 
sin hånd». Knud Lønstrup

Lingås forstår at det kan være vanskelig å 
være hjelper. Han sier: «En hjelper skal vise 
innlevelse og empati, det er en vanskelig 
kunst. Empatien har sitt utspring i at vi alle 
er sårbare, vi er alle hjelpeløse, det er noe 
dypt menneskelig i å være sårbar og 
hjelpeløs. Det å leve seg inn den andres 
situasjon forutsetter en forståelse av egen 
sårbarhet og hjelpeløshet». Lingås sitt 
budskap er at verdibevissthet og refleksjon 
over etiske utfordringer i hjelperrollen 
fremmer trivsel. Ved nettopp å reflektere 
over verdienes kollisjoner, og hvordan du 
løser dem, vil du oppleve mening i 
arbeidet. •••

kategoriseringens og diagnostiseringens 
felle er at egenskapsforståelsen av  

den enkelte overtar helhetsforståelsen  
av den enkelte.
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Kyrre Grepps g 11, 0481 OSLO
Tlf. 23 05 96 00 - Fax. 23 05 96 01

Bo og habiliteringssenter for barn og voksne
mennesker med utviklingshemminger.

Tlf. 23 05 96 00 - Fax. 23 05 96 01

www.nordreaasen.no

Toten Økonomitjenester AS
 Audheimgården,  2851 LENA

Tlf. 61 14 13 30

regional seksjon psykiatri,
utviklingshemmede/autisme

 Kirkev 166, 0450 OSLO  -  Tlf. 02 770

Vi støtter arbeidet i forhold til mennesker med psykisk utviklingshemming i kommunen.
Slik at de får bedre levevilkår og livskvalitet.

AKERSHUS
Asker kommune
1372 ASKER......................Tlf. 66 90 90 00
E-mail: asker.kommune@asker.kommune.no

www.asker.kommune.no

Ullensaker kommune
2051 JESSHEIM......................Tlf. 66 10 80 00
E-mail: postmottak@ullensaker.kommune.no

www.ullensaker.kommune.no

MØRE og ROMSDAL
Molde kommune
Tiltak Funksjonshemmede
6413 MOLDE........................Tlf. 71 11 10 00
E-mail: postmottak@molde.kommune.no

www.molde.kommune.no

Ålesund kommune
6003 ÅLESUND..................Tlf. 70 16 20 00
E-mail: postmottak@alesund.kommune.no

www.alesund.kommune.no

NORDLAND
Steigen kommune
8083 LEINESFJORD..................Tlf. 75 77 88 00
E-mail: postmottak@steigen.kommune.no

www.steigen.kommune.no

Tjelsdund kommune
9444 HOL I TJELDSUND............Tlf. 76 91 91 00
E-mail: post@tjeldsund.kommune.no

www.tjeldsund.kommune.no

Vågan kommune
Psykiatri- og Rustjenesten
8305 SVOLVÆR.......................Tlf. 75 42 00 00
E-mail: postmottak@vagan.kommune.no

www.vagan.kommune.no

NORD-TRØNDELAG

Høylandet kommune
7977 HØYLANDET...................Tlf. 74 32 48 00
E-mail: postmottak@hoylandet.kommune.no

www.hoylandet.kommune.no

Inderøy kommune
7670 INDERØY......................Tlf. 74 12 42 00
E-mail: postmottak@inderoy.kommune.no

www.inderoy.kommune.no

ROGALAND

Time kommune
4349 BRYNE.........................Tlf. 51 77 60 00
E-mail: postmottak@time.kommune.no

www.time.kommune.no

Tysvær kommune
5570 AKSDAL.........................Tlf. 52 75 70 00
E-mail: post@tysver.kommune.no

www.tysver.kommune.no

VEST-AGDER

Vennesla kommune
4701 VENNESLA.........................Tlf. 38 13 72 00
E-mail: epost@vennesla.kommune.no

www.vennesla.kommune.no

ØSTFOLD

Hvaler kommune
1680 SKJÆRHALLEN...................Tlf. 69 37 50 00
E-mail: postmottak@hvaler.kommune.no

www.hvaler.kommune.no

Solstein AS
 Bleikmyrvegen 45, 4276 VEDAVÅGEN

Tlf. 52 04 40 40
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T:  64 97 23 00

M: post@kisif.no

W: http:/kisif.no

A:  Langbakken 9, 1430 ÅS

Olav Kyrres g. 17, 7030 TRONDHEIM
Tlf. 06 800 / 72 82 98 00 - www.stolav.no

Setra v 16 C, 0786 OSLO - Tlf. 22 70 34 50

Alf Johansen AS
 3840 SELJORD
Tlf. 35 06 49 00

Youngsgt 11, 0181 OSLO  -  Tlf. 02 390
www.industrienergi.no

seksjon for
vernepleierutdanning

Havneg 5
9404 HARSTAD
Tlf. 77 05 81 00

Øran Øst
6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 78 00

Erik Børresens allé 9
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 80 80 80

Attraktiv høgskole

Høgskolen i Bergen nyt høg prestisje blant

høgskulane i Noreg. Studentar som blir

uteksaminerte herifrå, har både ei solid faglig

utdanning og ein sosial og kulturell ballast som

bare studium i ein storby kan gi.

Bachelor i vernepleie er eit studium innan helse-

og sosialfag og er eit naturlig val for

dei som har lyst å arbeide med menneske.

Utdanninga gir deg kompetanse til å arbeide

innanfor miljøarbeid, habilitering og

rehabiliteringsarbeid med menneske med

samansatte funksjonsvanskar.

Ta kontakt med Høgskolen i Bergen

for nærmare informsajon

Sjå: www.hib.no
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Jonny Skaug
& Sønn AS

 Bjørkely
1789 BERG I ØSTFOLD

Tlf. 928 26 558

Arbeids- og
Treningssenteret

Gjøvik/Toten AS (ATS)
 Damsletta 4

2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 13 57 70

Torget 14
6440 ELNESVÅGEN

Tlf. 71 26 80 00

Hadelandsbakeriet AS
 Rådhusv 35
2770 JAREN

Tlf. 61 32 81 38

YX Valestrandsfossen
Osterøy Servicesenter

Småland
5281 VALESTRANDSFOSSEN

Tlf. 56 39 41 86

Høgskolen i
Hedmark

Hamarveien 112
2411 ELVERUM
Tlf. 62 43 00 00

Ragna Rindals
Dagsenter

Hans Nielsen Hauges gate 44 A
0481 OSLO

Tlf. 23 40 08 00

Kriminalomsorgen
Arendal fengsel

 Parkveien 6
4838 ARENDAL
Tlf. 37 07 67 43

Spar Nesna
Skolevegen 35
8700 NESNA

Tlf. 75 05 61 81

Sole
Invest AS

Dronningengsg 3
0152 OSLO

Tlf. 22 40 40 00

Byggmester
Madsen & Giseth

Rødsåsen 7
1389 HEGGEDAL
Tlf. 66 75 95 90

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS

6727 BREMANGER
Tlf. 57 79 13 08

Hokksund
Båt og Camping

Stryken
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 42 42

Ørjedal
Maskin A/S

 Arborv. 3
8690 HATTFJELLDAL

Tlf. 75 18 40 23

Blomsterloftet
2676 HEIDAL

Tlf. 61 23 40 70

Eros AS
 Grønhaugvegen 5
6092 FOSNAVÅG
Tlf. 70 08 82 32

Teigen Hellik A/S
Loesmov 1

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 27 00

Aaserud
Møbler A/S

 Rolighetsv 9
1738 BORGENHAUGEN

Tlf. 69 16 66 60

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Partrederiet
Mjånes

9531 KVALFJORD
Tlf. 78 43 86 47

Tlf. 57 74 55 20
www.oytex.no

Tannlege
Tor Frost Nielsen

Strandg. 19
5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

 Thonsveien 68
1816 SKIPTVET
Tlf. 69 80 91 30
www.karlsrud.as

Graving Drenering
Ole Kristian Moen

Bjabergveien 208
1820 SPYDEBERG

Tlf. 415 42 220

Skibotn
Blikkenslager

Verksted
9142 SKIBOTN
Tlf. 913 82 945

Boveiledertjenesten
Løken

Klokkerudveien 3
1960 LØKEN

Tlf. 67 20 51 80

Colosseumklinikken AS
Fredrikstad

 Nygaardsgata 49/51
1607 FREDRIKSTAD

Tlf. 69 31 24 24

Furulund
Kro og Motell AS

Stokke Ravei 158
3160 STOKKE

Tlf. 33 36 38 00

Bragernes Torg 2 A
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 21 78 60

Martinsen Verktøy
og Plastindustri AS

Bjørnstadveien 68
3070 SANDE I VESTFOLD

Tlf. 33 78 59 80

Kjell Arne Schjørn AS
 Anne Mourudsv 17
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 25 36 47

Rosenkrantzgatat 89
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 83 19 85

Vitengarden
Kviavegen 99
4367 NÆRBØ

Tlf. 51 79 94 20

Hvervenmov 47
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 10 30 00

H. Lunde
Autoverksted

Hofvegen 236
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Heimdal
Heimdalsveien 3
3117 TØNSBERG
Tlf. 33 74 46 50

Hansjordnesgt 9
9257 TROMSØ
Tlf. 979 91 550

Rue
Transport AS

 3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Axel Lundsvei 27
4055 SOLA

Tlf. 51 94 30 00

Namsos Bil og MC
Trafikkskole AS

 Hyllavegen 2
7805 NAMSOS
Tlf. 913 73 504

Stensrud Musikk
Storg 19

3193 HORTEN
Tlf. 33 04 81 30

Stensrud
Transport
 Haugveien 48

1892 DEGERNES
Tlf. 906 56 157

ANONYM
STØTTE

Neglspretten
Fotterapi

Døvlahamna 12
3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200
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Eikås
Tannlegesenter AS
 6771 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 06 71

Hadeland
Maskindrift AS

 Korsbakken 25
2760 BRANDBU
Tlf. 911 20 405

7820 SPILLUM
Tlf. 74 21 66 10

Coop Bygg-Mix
Tofte

Østre Strandvei 48
3482 TOFTE

Tlf. 32 79 42 49

Tannlege
Lisa Gjøvik Andresen

Torggata 83
2317 HAMAR

Tlf. 62 53 46 00

Dr. Ing.
Bjørn Buen AS

 Heggumhøgda 1
3440 RØYKEN
Tlf. 31 28 00 10

Modum Regnskap
og Data AS
 Rådyrv 2 A

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 86 03

City
Garn og Broderi

Kulltangvegen 70
3933 PORSGRUNN

Tlf. 35 55 74 56

Holmestrand
Fjellsprenging AS

 Fossv 11
 3647HVITTINGFOSS

Tlf. 977 70 798

Boligpartner
Jessheim
Veiberggata 1

2050 JESSHEIM
Tlf. 417 43 700

Steinerbarnehagen
på Hedemarken

Rudolf Steiners veg 42
2312 OTTESTAD
Tlf. 62 58 89 05

Terningen Arena
2303 HAMAR

Tlf. 62 43 30 00

Klippotequet L
Farmandstredet

Jens Müllers gate 3
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12

Hadelandsveien 841
3520 JEVNAKER
Tlf. 32 11 44 80

Olaf Helge Ask AS
Tangengata 12

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 50 80

Kobbervikdalen 119
3036 DRAMMEN
Tlf. 32 83 16 88

Buråsen 35
4636 KRISTIANSAND S

Tlf. 37 13 22 44

Langestrand
Fysioterapi

Vestreg. 28
3251 LARVIK

Tlf. 33 18 11 22

Blindheimsveien 1
6012 ÅLESUND
Tlf. 70 17 23 20

Jogstadv 21
2007 KJELLER
Tlf. 63 83 57 50

Betongtekno AS
Ulsberghagen 15

4034 STAVANGER
Tlf. 976 26 550

Sagstad
Kassefabrikk

Øvre Sagstad 4
5918 FREKHAUG
Tlf. 56 17 76 42

Tonstad
Bakeri AS

 4440 TONSTAD
Tlf. 38 37 01 22

AS Elektro
Skeivegen 49

6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 23 52

Roald Amundsens gate 33
 1723 SARPSBORG

Tlf. 69 10 80 40

Låsgruppen AS
Kallerudsvingen 5

2816GJØVIK
Tlf. 61 14 56 00

 Kotsøy
7387 SINGSÅS
Tlf. 72 43 60 60

En virksomhet i Stift. Signo
Sentrumsbygget, 3240 ANDEBU - Tlf. 33 43 88 00

Andøya
Rakettskytefelt AS

8483 ANDENES
Tlf. 76 14 44 00
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Nytt fra sekretariatet 

Faglig  
dugnadsarbeid
SORs virksomhet har i mer enn 60 år vært 
tuftet på frivillighetsarbeid. Av ferske eksempler 
nevnes e-læringskurset «Ingen hemmeligheter», 
som handler om å forebygge overgrep og 
håndtere mistanke om overgrep mot personer 
med utviklingshemning. Bernt Barstad og 
Bjørg Neset fra habiliteringstjenesten i Sør-
Trøndelag har gjort en fantastisk innsats for å 
utvikle kurset, som er gratis tilgjengelig for alle.
Tidsskriftet SOR Rapport er også avhengig av 
frivillige krefter, og vi er særdeles fornøyd med 
å ha fått to nye redaksjonsmedlemmer: Trine-
Lise Bakken fra Regional kompetansetjeneste 
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til alle dere engasjerte lesere av SOR Rapport, som 
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